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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 6 Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

Επενδυτική 

Προτεραιότητα 

6b Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 

κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 

μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Ειδικός Στόχος 0611 Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών ύδρευσης και της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα 

με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας 

Δράση 
06.1.1.02 

Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών 

απορροής της Περιφέρειας. 

Πράξη  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

Δικαιούχος  ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Κωδικός ΟΠΣ  5052405 

 

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΕ), 

όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007 και 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/201 (ΦΕΚ 1909/Β/8-12-2010) και την Υ.Α. Η.Π. 

48416/2037/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 2516/Β/7-11-2011), η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπ. 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκλήρωσε την κατάρτιση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων (Υ.Δ.) της 

χώρας, περιλαμβανομένου και του Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας (EL09). 

Το 1ο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την 

επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και 

υπόγειων υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει το 

Πρόγραμμα Μέτρων όπου προσδιορίζονται οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την 

επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την «θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

Το 1o εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 

μέτρων, τα βασικά και τα συμπληρωματικά, εκ των οποίων τα βασικά μέτρα με κωδικούς 

Μ09Β0401 καιΜ09Β0402 επιβάλλουν την αναγκαιότητα ανάληψης δράσεων για την προστασία της 

ποιότητας και ποσότητας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Συγκεκριμένα το μέτρο με κωδικό Μ09Β0401 επιβάλλει τον καθορισμό και την οριοθέτηση ζωνών 
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ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση από Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ΥΥΣ), ενώ το μέτρο με κωδικό Μ09Β0402 επιβάλλει 

την προστασία των ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ανθρώπινης 

κατανάλωσης και τον καθορισμό θεσμικού πλαισίου προστασίας. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το 

μέτρο με κωδικό Μ09Β0403, το οποίο επιβάλλει αντίστοιχα, την προστασία των υδροληπτικών 

έργων Επιφανειακών Υδάτων για ύδρευση και θα υλοποιηθεί μέσω σύνταξης του Σχέδιου 

Ασφάλισης Νερού (ΣΑΝ), όπως επιβάλλει το μέτρο Μ09Β0404.Επισημαίνεται ότι οι δύο αυτές 

δράσεις είναι αλληλοσυμπληρούμενες υπό την έννοια ότι αποσκοπούν στην προστασία των πηγών 

και του συνολικού συστήματος προμήθειας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Η ανάγκη 

υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων αυτών επιβάλλεται και από τις διεθνείς υποχρεώσεις της 

χώρα. 

Η υλοποίηση των μέτρων Μ09Β0401 και Μ09Β0402 θα γίνει με την εκπόνηση της παρούσας 

Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης, που θα συνταχθεί με σκοπό των καθορισμό ζωνών ή/και μέτρων 

προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα 

με τις Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ του Αναλυτικού Κειμένου Τεκμηρίωσης «Προγράμματα 

βασικών και συμπληρωματικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του κόστους τους σε 

σχέση με την αποδοτικότητά τους», που συνοδεύει την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης 

του Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Παράλληλα, στην προς εκπόνηση μελέτη έχει ενσωματωθεί και η αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης 

ελέγχου των συνθηκών τεχνικής και υδραυλικής επάρκειας στις κεφαλές (πηγές) του συστήματος 

υδροδότησης, όπου βρίσκονται οι επιμέρους υδροληψίες του δικτύου. 

 

                                            Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ                         

   

 

 

 Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς 

Πέτρος Τόσκος  
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