Καλλικπάηηρ: Επιμεπιζμόρ Απμοδιοηήηων μεηαξύ αιπεηών Πεπιθεπειών και Κπαηικήρ Διοίκηζηρ
Απμοδιόηηηερ Δ/νζηρ Υδάηων Πεπιθεπειών (άπθπο 5 παπ. 5 ηος Ν.3199/2003)

Μεηαθοπά απμοδιοηήηων ζηιρ
Αιπεηέρ Πεπιθέπειερ ηος
Ν.3852/2010 (άπθπο 186 παπ. ΙΙ.Γ.α)

Απμοδιόηηηερ πος παπαμένοςν
ζηην Κπαηική Διοίκηζη (άπθπο
280 παπ.Ι Ν.3852/2010)

α) Λακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα :
- ηελ πξόιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ,
- ηελ αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθώλ ζπζηεκάησλ,
- ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ξύπαλζεο από ηηο νπζίεο πξνηεξαηόηεηαο θαη ηελ παύζε ή ηε ζηαδηαθή εμάιεηςε ησλ εθπνκπώλ, ησλ απνξξίςεσλ
θαη ησλ δηαξξνώλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ πξνηεξαηόηεηαο,
- ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ βάζεη καθξνπξόζεζκεο πξνζηαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πόξσλ,
- ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ άληιεζε λεξνύ από ηνπο πδξνθόξνπο θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπο,
- ην κεηξηαζκό ησλ επηπηώζεσλ από πιεκκύξεο θαη μεξαζίεο θαη
- ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ ζηόρσλ θαη πξνηύπσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο.

√

β) Εμεηδηθεύεη θαη εθαξκόδεη καθξνρξόληα θαη κεζνρξόληα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλώλ απνξξνήο
πνηακνύ.
γ) Καηαξηίδεη Σρέδηα Δηαρείξηζεο θαη Πξνγξάκκαηα Μέηξσλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 7 θαη 8.
δ) Εθαξκόδεη ηα Σρέδηα Δηαρείξηζεο θαη ηα Πξνγξάκκαηα Μέηξσλ θαη ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε εθαξκνγήο ηνπο. Η εηήζηα
έθζεζε δηαβηβάδεηαη ζηελ Εηδηθή Γξακκαηεία Υδάησλ. (Από ηηο αξκνδηόηεηεο απηέο ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα κέηξσλ ώζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο
ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ αξδεπηηθώλ πδάησλ θαη ν έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ γηα ηελ αλεύξεζε ππόγεησλ πδάησλ θαη
έξγσλ αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πόξσλ ζα αλήθνπλ ζηηο λέεο πεξηθέξεηεο).

ε) Καηαξηίδεη κεηξών πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ην νπνίν επαλεμεηάδεηαη θαη ελεκεξώλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,
θαη ην νπνίν, δηαβηβάδεη ηελ Εηδηθή Γξακκαηεία Υδάησλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί Εζληθό Μεηξών πξνζηαηεπόκελσλ
πεξηνρώλ.
ζη) Μεξηκλά γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ, ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζηαζία θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, θαη ηδίσο ζηε
δηαδηθαζία εθπόλεζεο, ελεκέξσζεο θαη αλαζεώξεζεο ησλ Σρεδίσλ Δηαρείξηζεο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν7.
Εηδηθόηεξα, ε Δηεύζπλζε Υδάησλ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηώλ, γηα ηε δηαηύπσζε
παξαηεξήζεσλ:
- ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην πξόγξακκα εξγαζηώλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Σρεδίνπ, ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ ηελ
νπνία αθνξά ην ζρέδην,
- ηα Πξνγξάκκαηα Μέηξσλ ηνπ άξζξνπ 8,
- ελδηάκεζε επηζθόπεζε ησλ ζεκαληηθώλ δεηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο πνηακνύ, ηνπιάρηζηνλ
δύν έηε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ ηελ νπνία αθνξά ην Σρέδην Δηαρείξηζεο.

δ) Σπγθεληξώλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία ηεο πνζόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ θαη ηα απνζηέιιεη ζηε βάζε
πδξνινγηθώλ θαη κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο θαη ηελ πνζνηηθή
θαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, όπσο εηδηθόηεξα θαζνξίδεηαη κε ην πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15.
ε) Σπληνλίδεη όινπο ηνπο θνξείο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ.

√
√
εδ.ii ηεο παξ.ΙΙ.Γ.α. ηνπ Ν.3852/2010
ήηνη:
Λήςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηα Σ.Δ. θαη ηα Π.Μ. ώζηε
λα πξαγκαηνπνηείηαη:

Όιεο εθηόο από ηηο πξώηεο δύν
αξκνδηόηεηεο εδ.ii ηεο παξ.ΙΙ.Γ.α.
ηνπ Ν.3852/2010.

- Ο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ππόγεησλ
θαη επηθαλεηαθώλ αξδεπηηθώλ πδάησλ
- Ο έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ
γηα ηελ αλεύξεζε ππόγεησλ πδάησλ θαη
έξγσλ αμηνπνίεζεο πδάηηλσλ πόξσλ.

√
εδ.iv ηεο παξ.ΙΙ.Γ.α. ηνπ Ν.3852/2010
ήηνη:
- Τε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ
ζπλαληήζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
θνηλνύ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ
πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ.

Όιεο εθηόο από αξκνδηόηεηεο εδ. iv
ηεο παξ.ΙΙ.Γ.α. ηνπ Ν.3852/2010.

√
√

ζ) Λακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη :
- αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θάζε πεξηνρήο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνύ,
- επηζθόπεζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ θαη
- νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ πδάησλ.
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√

η) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεκεηαθώλ θαη δηάρπησλ εθπνκπώλ ξύπσλ ζηα επηθαλεηαθά, ππόγεηα θαη παξάθηηα ύδαηα.

√
(βι. αξκνδηόηεηεο εδ. v ηεο παξ.ΙΙ.Γ.α. ηνπ
Ν.3852/2010)

ηα) Εθαξκόδεη κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξύπαλζεο ζηελ πεγή κέζσ ηνπ νξηζκνύ νξηαθώλ ηηκώλ εθπνκπήο θαη πξνηύπσλ
πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο.
ηβ) Εθαξκόδεη Πξόγξακκα Μέηξσλ Πξνζηαζίαο από ηε ξύπαλζε, θαζώο θαη απνξξύπαλζεο ησλ πδάησλ.
ηγ) Σρεδηάδεη θαη επηβάιιεη όια ηα αλαγθαία πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ.

√
√
Η επηβνιή ησλ κέηξσλ (βι.

Ο ζρεδηαζκόο ησλ κέηξσλ.

αξκνδηόηεηεο εδ. vi ηεο παξ.ΙΙ.Γ.α.
ηνπ Ν.3852/2010).
ηδ) Επηβάιιεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ πδάησλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ απμεηηθώλ ηάζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ
από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο ζηα ππόγεηα ύδαηα.
ηε) Εμεηάδεη ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.

√
(βι. αξκνδηόηεηεο εδ. vii ηεο παξ.ΙΙ.Γ.α.
ηνπ Ν.3852/2010)

√
(βι. ηξίηε αξκνδηόηεηα εδ. ii ηεο
παξ.ΙΙ.Γ.α. ηνπ Ν.3852/2010

ηζη) Επηβάιιεη ζε πθηζηάκελα ή ζε λέα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο, πνπ είλαη πηζαλό λα ππνβαζκίζνπλ ηα ύδαηα, ηνπο
πεξηνξηζκνύο θαη ηα κέηξα πνπ είλαη πξόζθνξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8.
Ν.3199/2003 άξζξν 5 παξ. 6 : Με απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ή άιια κέηξα
ζηε ρξήζε ησλ πδάησλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη νη ζηόρνη ηνπ Σρεδίνπ
Δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ θαη Παξαθνινύζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
8.

√
αξκνδηόηεηεο εδ. iii ηεο παξ.ΙΙ.Γ.α.
ηνπ Ν.3852/2010

Νέερ απμοδιόηηηερ( πέπαν ηος
Ν.3199/2003) ηων Αιπεηών
Πεπιθεπειών βάζει ηος
Ν.3852/2010
1) αξκνδηόηεηεο εδ. i ηεο παξ.ΙΙ.Γ.α.
ηνπ Ν.3852/2010 ήηνη :
- Τε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα
δηαπεξηθεξεηαθώλ ή δηκεξώλ ζπκθσληώλ,
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Εηδηθή Γξακκαηεία
Υδάησλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία
ησλ πδάησλ.

2) αξκνδηόηεηεο εδ. viii ηεο
παξ.ΙΙ.Γ.α. ηνπ Ν.3852/2010 ήηνη:
- Τε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθώλ ειέγρσλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηόηεηα ησλ
πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ
από κε πιαζηηθνπνηεκέλν
πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά πόζηκνπ
λεξνύ θαη απνρεηεπηηθώλ ιπκάησλ, θαζώο
θαη γηα ζπζηήκαηα απνρεηεύζεσο ζηα
θηίξηα.
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Απμοδιόηηηερ από άλλερ
νομοθεηικέρ διαηάξειρ πος
παπαμένοςν ζηην Κπαηική
Διοίκηζη
ΚΥΑ 47630/2005 απθ.2.3.ζη
Εθαξκόδεη δηεζλείο, πεξηθεξεηαθέο θαη
δηκεξείο ζπκθσλίεο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Υδάησλ, γηα
ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο
πδάησλ
πνπ ππάγνληαη ζε δηεζλή πεξηνρή
ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνύ.

ΚΥΑ Αριθμ. H.Π.
8600/416/E103/16-11-2005
(ΦΕΚ τ.Β αρ.356/28-2-2009)
ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
οδηγίαρ 2006/7/ΕΚ ζσεηικά με ηη
διασείπιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηων
ςδάηων κολύμβηζηρ
ΚΥΑ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο
δηαηάμεηο ηηρ οδηγίαρ 2007/60/ΕΚ
για ηιρ πλημμύπερ

