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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 06-12-2017

Αριθ.Πρωτ.:320130/602

Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας & Περιβάλλοντος
κ. Νικολάου Μπαλαμπάνη

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ.185/24-11-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 319533/1896/16-11-2017 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ. Νικολάου Μπαλαμπάνη.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 185/24-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ):
«1η Αναθεώρηση του Σχεδίου
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02)» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας
ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 24-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε
Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. 320919/603/17-11-2017 γραπτή

πρόσκληση του Προέδρου του η οποία

εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1)

Αγγελόπουλος

Γεώργιος,

-Πρόεδρος,

2)Λαλιώτης

Παναγιώτης,

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης
Εμμανουήλ, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας
Δημήτριος, 8)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 9) Κανέλλης Γεώργιος,
10)Καπράλος Σπυρίδων, 11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Καρπέτας Κωνσταντίνος,
13)Κατσακούλης

Ευάγγελος

,

14)Κολοβός

Ιωάννης,

15)Κοτσιλιάνος
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Κωνσταντίνος,

16)Κωνσταντοπούλου

Αναστασία,

17)Λύτρας

Ιωάννης,

18)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 19)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 20)Μπαλαμπάνης
Νικόλαος,

21)Μπούνιας Χρήστος, 22)Μπράμος Παναγιώτης, 23)Νασιώτης

Θεόδωρος,

24)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεράσιμος,

Γεωργία,

25)Παρασκευόπουλος

26)Πλατανιάς Παναγιώτης, 27)Ρήγας Χρήστος, 28)Σιαμπλής

Δημήτριος, 29)Σύρμος Γεώργιος , 30)Σώκος Ευθύμιος, 31)Τογιοπούλου
Αναστασία, 32)Υφαντής Νικόλαος, 33)Φαρμάκης Νεκτάριος, 34)Χαμηλάκη
Αικατερίνη,

35)Χαροκόπος

Αντώνιος,

36)Χατζηλάμπρου

Βασίλειος

και

37)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Ιωάννης

,

Βεργοπούλου

Παρασκευή, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Απόστολος (δικαιολογημένα
απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας, Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης
(Τάκης), Κοκκότη Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα), Κοτοπούλης
Σπυρίδων,

Κωσταριάς

Δημήτριος

(δικαιολογημένα

απών),

Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Τσόγκας Γεώργιος (δικαιολογημένα
απών) και Φωτόπουλος Τρύφων .
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ.
Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν:

Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ιάκωβος Γκανούλης, η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας/Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι. κ. Αναστασία
Πυργάκη, ο Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου- Περιφ/κο Τμ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας
κ. Στυλιανός Μπλέτσας, ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας ο κ. Παντελής
Μπαρούχας,

η

εκπρόσωπος

του

Φορέα

Διαχείρισης

Χελμού-Βουραϊκού,

Περιβαλλοντολόγος- Συντονίστρια Φ.Δ κ. Ελένη Κουμούτσου,η εκπρόσωπος του
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Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς , Διασολόγος-Συντονίστρια
Φ.Δ κ. Γεωργία Καραμπέρου, ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων
Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου κ. Δημοσθένης Καπώνης, οι
εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας Υδατοσυστημάτων Πελοποννήσου (Ανάδοχος) κ.
Ελένη Χούλη και ο κ. Π. Τριανταφυλλόπουλος, οι εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας
Σχεδίων Διαχείρισης Δυτ. Στερεάς, Θεσσαλίας, Ηπείρου οι κ.κ. Δημήτρης
Καλοδούκας και Μιχάλης Μαρουλάκης, , η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε.) κ. Άλκηστις
Σταθοπούλου , ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, η
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Γενική
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών) κ.
Ελένη Σπυράκη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδροοικονομίας (Διεύθυνση
Περιβάλλοντος

και

Χωρικού

Σχεδιασμού)

κ.

Στέφανος

Παπαζησίμου,

ο

Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού) κ. Ζώης Σπηλιόπουλος, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Γυφτάκης , λοιποί υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 185/2017
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
με τίτλο : Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ):

«1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL
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02)», ενημερώνοντας το Σώμα ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την υπ. αριθ. 38/2017 απόφασή της
παρέπεμψε το εν λόγω θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω της ιδιαίτερης
σοβαρότητάς του.
Το Σώμα αποφασίζει ομόφωνα , ότι συντρέχει λόγος κατ’ άρθρο 164 παρ.3
«Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και του

άρθρου 2 παρ.2 & 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της

Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) να συζητηθεί το παρόν θέμα από το

Περιφερειακό

Συμβούλιο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας &
Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Μπαλαμπάνη , ως εισηγητή του θέματος, ο οποίος
αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 319533/1896/16-11-2017 γραπτή εισήγησή του.
η

«Η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1 Αναθεώρηση του

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02)» εισάγεται προς συζήτηση στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, δυνάμει της υπ’ αρ. 38/2017 (ΑΔΑ:ΩΛ3Ν7Λ6-ΣΑ4)
απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, με την οποία η Επιτροπή παραπέμπει για Γνωμοδότηση στο
Περιφερειακό Συμβούλιο την εν λόγω ΣΜΠΕ λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας του
θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ.3 του άρθρου 164 «Επιτροπές
Περιφερειακού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και β) της
παρ.3 του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της (ΑΔΑ: 625Ψ7Λ6-ΗΚΝ).
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονείται για να
εντοπιστούν, να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν, όσο το δυνατό ακριβέστερα, οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας
Πελοποννήσου (EL02) και να προταθούν τρόποι αντιμετώπισης των δυνητικών
αρνητικών επιπτώσεών.
Ονομασία του έργου: Το έργο αφορά την «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ
EL 02)» όπως αυτό καταρτίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
κατ΄ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, όπως ισχύουν.
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Επωνυμία του φορέα του έργου: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ειδική
Γραμματεία Υδάτων.
Γεωγραφικός Προσδιορισμός: Το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου
εκτείνεται γεωγραφικά στη Βόρεια Πελοπόννησο και περιλαμβάνει τις εξής λεκάνες
απορροής:


ΛΑΠ Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL27), η οποία είναι 3.685 χλμ2 και
εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Αχαΐας. Τα
γεωγραφικά όρια της περιοχής είναι στα δυτικά οι ορεινοί όγκοι των Δήμων Πατρέων
και Ερυμάνθου (δυτικά του Παναχαϊκού όρους), στα νότια ο ορεογραφικός άξονας
Ερύμανθος – Χελμός (Αροάνεια) – Ολίγυρτος Λύρκειο – Ονείων – Τραπεζώνα, στα
ανατολικά ο Σαρωνικός Κόλπος και στα βόρεια ο κορινθιακός Κόλπος.



ΛΑΠ Πείρου - Βέργα - Πηνειού (EL28), η οποία 2.423 χλμ2 και εκτείνεται στις
Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και Αχαΐας. Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής είναι στα
ανατολικά οι ορεινοί όγκοι Φολόης, Λάμπειας και Ερυμάνθου, στα δυτικά ο πορθμός
Ζακύνθου, στα βορειοδυτικά ο κόλπος Κυλλήνης και στα βόρεια ο πατραϊκός Κόλπος.



ΛΑΠ Κεφαλονιάς - Ιθάκης – Ζακύνθου (EL45), η οποία είναι 1.289 χλμ2 και εκτείνεται
στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου. Είναι νησιώτικη και
περιλαμβάνει τα ομώνυμα νησιά.

Στα νότια συνορεύει με τα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής και Ανατολικής Πελοποννήσου
(EL 01 και 03 αντίστοιχα). Η συνολική έκταση του Διαμερίσματος είναι 7.397 χλμ2. Από
διοικητικής άποψης περιλαμβάνονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, οι Περιφερειακές Ενότητες
Αργολίδας, Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου. Το υδατικό
διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου οριοθετείται στο χερσαίο τμήμα του από τον υδροκρίτη
που ξεκινά από το ακρωτήριο Κατάκολο, συνεχίζει στους ορεινούς όγκους Φολόη,
Λάμπεια, Ερύμανθο, Αροάνεια, στο υψίπεδο Καλαβρύτων, στο νότιο όριο της κλειστής
λεκάνης Φενέου, στους ορείνους όγκους του Ολιγύρτου, Λύρκειου και Ονείων, και
καταλήγει στο ακρωτήριο Τραχήλι μέσω των κορυφών Τραπεζώνα και Πολίτη στην
Κορινθία.
Υφιστάμενη κατάσταση: Προτεραιότητα και αναγκαίο βήμα για την εφαρμογή της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτέλεσε η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, τα οποία αναθεωρούνται και
ενημερώνονται ανά εξαετία. Τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
κάθε ΥΔ της χώρας, που έχουν εγκριθεί, αφορούν στον 1ο Κύκλο Διαχείρισης (2009-2015)
και ισχύουν μέχρι την αναθεώρησή τους.
Στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ
Βόρειας Πελοποννήσου παρουσιάζεται η εκτίμηση της οικολογικής, της χημικής και της
συνολικής κατάστασης των ποτάμιων υδατικών συστημάτων (υποκεφ. 4.4.1.3), των
λιμναίων υδατικών συστημάτων (υποκεφ. 4.4.1.4), των μεταβατικών υδατικών
συστημάτων (υποκεφ. 4.4.1.5), των παράκτιων υδατικών συστημάτων (υποκεφ. 4.4.1.6)
και των υπόγειων υδατικών συστημάτων (υποκεφ. 4.4.2.3) καθώς και οι διαφορές των
ανωτέρω καταστάσεων μεταξύ του Εγκεκριμένου (Πρώτου) Σχεδίου του παρόντος 1ου
Αναθεωρημένου Σχεδίου.
Διαπιστώνεται από τους παρατιθέμενους πίνακες ότι:
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η κακή χημική καταστάση του ποτάμιου υδατικού συστημάτος του Πηνειού ποταμού
(EL0228R000201002N) του Εγκεκριμένου Σχεδίου που ανήκει στην Περιφέρειά μας
έχει μεταβληθεί σε καλή χημική καταστάσή στο παρόν 1ο Αναθεωρημένο Σχέδιο.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι τα περισσότερα Υδατικά Συστήματα των οποίων η
κατάσταση ήταν άγνωστη στο Εγκεκριμένο Σχέδιο, χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται
πλέον ως προς την οικολογική και χημική τους κατάσταση στον παρόν Σχέδιο
διαμορφώνοντας μια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης των υδατικών συστημάτων
του Υδατικού Διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου.
Για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, προτείνεται
από το Σχέδιο Διαχείρισης μία σειρά μέτρων, τα οποία διακρίνονται σε Βασικά και
Συμπληρωματικά.



Τα Βασικά Μέτρα χωρίζονται σε αυτά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων (Ομάδα Ι), και σε μέτρα που
σχετίζονται με την οριζόντια εφαρμογή δράσεων σε ομάδες συνήθως υδατικών
συστημάτων, ανεξαρτήτως της κατάστασής τους, με σκοπό την επίτευξη ή τη
διατήρηση της καλής κατάστασης σε αυτά (Ομάδα ΙΙ).



Τα Συμπληρωματικά Μέτρα καταρτίζονται και τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον των
βασικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 4
της Οδηγίας, σε συγκεκριμένα υδατικά συστήματα.

Υφιστάμενες Χρήσεις Γης: Οι χρήσεις γης καθορίζονται από τη μορφολογία του
εδάφους, το υπάρχον υδατικό δυναμικό και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. Οι
χρήσεις γης παρουσιάζονται στις λεκάνες απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βορ.
Πελοποννήσου (EL27), απορροής Πείρου - Βέργα - Πηνειού (EL28) και Κεφαλονιάς Ιθάκης - Ζακύνθου. Οι κύριες χρήσεις γης αποτυπώνονται στο ποσοστό των
χρησιμοποιούμενων εκτάσεων, με αυτό να κυμαίνεται από 31 έως 57% για τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις, από 18 έως 38% για τους βοσκότοπους και από 19 έως 33%
για τα δάση.
Υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης: Τα κυριότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων
που εντοπίζονται στο ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) αφορούν:
α) την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση που έχει παρατηρηθεί σε υπόγειους υδροφορείς
που οφείλεται κατά κανόνα στην υπεράντληση τους για την κάλυψη υδρευτικών και κυρίως
αρδευτικών αναγκών. Ειδικότερα στους Παράκτιους υδροφορείς, η υπεράντληση οδηγεί,
τις περισσότερες φορές, σε υφαλμύρινση του ΥΥΣ λόγω διείσδυσης θαλασσινού νερού
(π.χ. ΥΥΣ Λαρισού EL0200090, ΥΥΣ Κορίνθου – Κιάτου EL0200190),
β) την εκτεταμένη γεωργική δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση
νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα. Επισημαίνεται ότι τα ΥΥΣ Κορίνθου – Κιάτου, Βόρειας
Κορινθίας και Λαρισού έχουν ενταχθεί στις ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση περιοχές,
γ) τις απολήψεις νερού που αφορά την κύρια χρήση του νερού της περιοχής,
δ) την υποβάθμιση της κατάστασης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων από
σημειακές (αστικά απόβλητα, βιομηχανικά, κλπ.) και διάχυτες πηγές ρύπανσης (θρεπτικά
συστατικά από την αγροτική δραστηριότητα, κλπ),
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ε) τις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις των επιφανειακών υδατικών συστημάτων. Στην
περιοχή ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) λαμβάνουν χώρα με την κατασκευή
ταμιευτήρων για την κάλυψη αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών (τεχνική λίμνη Φενεού,
τεχνητή λίμνη Αστερίου και τεχνητή λίμνη Πηνειού) και με τη διευθέτηση της κοίτης του
Γλαύκου για την κάλυψη αρδευτικών – υδρευτικών αναγκών και για την παραγωγή
ενέργειας και αντιπλημμυρικών έργων,
στ) την προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων.
Ως προς την υλοποίηση του Σχεδίου εξετάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης των
υδατικών πόρων. Τα τρία σενάρια που εξετάζονται είναι:


Μηδενική λύση. Η εν λόγω λύση αφορά στα βασικά μέτρα όπως αυτά προκύπτουν
από την τήρηση της νομοθεσίας και αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να
ικανοποιούνται για την προστασία των υδατικών συστημάτων.



Κύρια Λύση (προτεινόμενο Σχέδιο). Η εν λόγω εναλλακτική λύση αφορά στην
υλοποίηση του Σχεδίου όπως αυτό προτείνεται στο αντίστοιχο (ανά υδατικό
διαμέρισμα) Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.



Εναλλακτική Λύση. Η εν λόγω εναλλακτική λύση αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου
με κάποιες διαφοροποιήσεις – εναλλακτικές προτάσεις αναφορικά με τα
συμπληρωματικά μέτρα. Επισημαίνεται δε πως τα εναλλακτικά συμπληρωματικά μέτρα
αφορούν σε έργα και δραστηριότητες ή ενέργειες τα οποία αν και ήταν δυνατό να
επιτύχουν τους ίδιους στόχους με αυτούς του προτεινόμενου Σχεδίου απορρίφθηκαν
για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή συνδυασμό αυτών.

Επισημάνσεις: Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Σχεδίου, οδήγησε στο
συμπέρασμα ότι δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο σύνολο των εξεταζόμενων
περιβαλλοντικών παραγόντων. Συγκεκριμένα, στις περισσότερες των περιπτώσεων το
προτεινόμενο πρόγραμμα μέτρων βελτιώνει σημαντικά την υφιστάμενη κατάσταση είτε
άμεσα είτε έμμεσα και συνεργιστικά.


Διαπιστώνεται σύνθετη οργάνωση και επικάλυψη αρμοδιοτήτων φορέων υλοποίησης.
Σημειώνεται, για παράδειγμα, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που
απαιτούνται για τη λειτουργία μιας και μόνο ΔΕΥΑ σε κάθε νεοσύστατο Καλλικρατικό
Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). Αυτό,
επίσης, αποτυπώνεται στο υποκεφάλαιο 2.5.1 και 2.5.2 στο οποίο αναφέρονται εν
συντομία οι κύριες αρμοδιότητες των αρμόδιων υπηρεσιών για την υλοποίηση του
Σχεδίου.



Η τήρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου, που συνδέεται και επηρεάζει τους σχετικούς
περιβαλλοντικούς παράγοντες, απαιτεί εξειδίκευση των αρμόδιων υπηρεσιών τόσο σε
προσωπικό όσο και σε εργαλεία, με ταυτόχρονη κωδικοποίηση της υπάρχουσας
νομοθεσίας αλλά και απλοποίηση των μετέπειτα εφαρμοστικών νομοθετημάτων.



Στη μελέτη δεν παρατίθενται οι απόλυτες τιμές των ποσοτικών δεικτών
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων παρά μόνο η
περιγραφή υπολογισμού τους, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφής η
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων.
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εισηγούμαστε
ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων με τις κάτωθι επιπλέον παρατηρήσεις:


Να αναφερθεί η επέκταση της διώρυγας Πηνειού στη Δ. Αχαΐα για την ενίσχυση του
κάμπου



Προτείνεται αναβάθμιση και πύκνωση στα σημεία του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης ώστε να παρακολουθείται η πορεία εφαρμογής των ΣΜΠΕ αλλά και
τα αποτελέσματα των Σχεδίων Διαχείρισης



Να γίνει αναφορά στα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ η συνέργεια με το πενταετές
πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος



Να απαλειφτεί η στήλη «ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» στους πίνακες των μέτρων και να
διευκρινιστεί στο κείμενο ότι τα μέτρα θα υλοποιηθούν αρμοδίως σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία



Η στήλη «κόστος» στους πίνακες των μέτρων να αντικατασταθεί με στήλη «ενδεικτικός
προϋπολογισμός» ή να απαλειφτεί



Να υιοθετηθούν τα μέτρα και οι κατευθύνσεις που παρέχονται στο κεφάλαιο 7.4
«Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου». Ιδιαίτερη σημασία θα
πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής (εφόσον
αυτά προτείνονται στο Σχέδιο) και τα οποία απαιτούν σημαντικές ποσότητες δανείων
εδαφικών υλικών. Για τις εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει στις υπό εκπόνηση ΜΠΕ
να εξειδικεύονται τα μέτρα που αφορούν στην προστασία του εδάφους με σαφή
καθορισμό των θέσεων των δανειοθαλάμων και πλήρη αποκατάσταση τους μετά το
πέρας των εργασιών. Προτείνεται να εξετάζεται από τους αρμόδιους φορείς η χρήση
τους για απόθεση αδρανών αποβλήτων που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες
με σκοπό να αποφεύγονται φαινόμενα αλλοίωσης τοπίου στην περιοχή των
δανειοθαλάμων πλησίον σε επιφανειακά υδατικά συστημάτα που μπορεί να οδηγήσει
σε μεταβολή των χαρακτηριστικών τους (μεταβολή κοίτης ποτάμιου συστήματος,
αύξηση διάβρωσης, κτλ).



Να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 7.5 «Αξιολόγηση και
Αντιμετώπιση
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
Σχεδίου
Αντιμετώπισης
Λειψυδρίας – Ξηρασίας».



Να προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης της συχνότητας παρακολούθησης των υδάτων,
από το Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης στην περίπτωση που η κατάσταση τους
χαρακτηρίζεται κακή και να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα αποκατάστασης όταν
διαπιστώνεται ότι δεν επαρκούν τα εν λόγω μέτρα του σχεδίου.



Να υιοθετηθούν τα μέτρα που προτείνονται στο κεφάλαιο 8 «Στοιχεία Κανονιστικής
Πράξης» στο οποίο παρουσιάζονται προτάσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων από
την εφαρμογή του Σχεδίου. Να εκπονείται η Ετήσια Έκθεση παρακολούθησης των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε να εντοπίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες
δεν έχουν προσδιοριστεί ως αναμενόμενες για να είναι δυνατή η αξιολόγηση της
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εφαρμογής του Σχεδίου. Επιπρόσθετα, να κοινοποιείται η ανωτέρω έκθεση στους
συναρμόδιους φορείς με σκοπό τη συνεχή ενημέρωσή τους.


Να υιοθετηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων
που τυχόν θα προκύψουν τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο από την
εφαρμογή του Σχεδίου. Αναφέρεται ως παράδειγμα η ανάγκη αλλαγής των
καλλιεργειών σε ξερικές, οι οποίες είναι λιγότερο αποδοτικές οικονομικά. Τα μέτρα, που
θα υιοθετηθούν, να συνδυαστούν με έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων στην περιοχή
του ΥΣ που βρίσκονται οι καλλιέργειες ή με την καθιέρωση ειδικού τέλους στη χρήση
νερού που θα αποδίδεται αντισταθμιστικά στους πολίτες που πλήτονται. Δυσμενή
μέτρα δεν πρέπει να θεωρούνται δράσεις όπως η ορθολογική χρήση των υδατικών
αποθεμάτων (καθιέρωση μεθόδου ποτίσματος στάγδην).



Να οριστεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων των μέτρων που προτείνονται με
ταυτόχρονη καταγραφή των πηγών Χρηματοδότησης (Τακτικές Πιστώσεις Φορέων,
ΕΣΠΑ, κτλ.). Να ληφθεί υπόψη η στελέχωση των φορέων υλοποίησης ώστε να είναι
δυνατή η επίτευξη των στόχων και να εξειδικευθούν οι ρόλοι των φορέων.



Στο Μέτρο Μ01Β0701 «Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων» η
δημιουργία μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων, με ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,
ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και διορθωτικές δράσεις των
υπόχρεων και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων.



Στο Μέτρο M02B0803 «Μείωση της διάχυτης ρύπανσης από γεωργία στις
ευπρόσβλητες ζώνες της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ» προτείνεται η οικονομική στήριξη των
προγραμμάτων της ξηρικής αμειψισποράς και η προώθηση προγραμμάτων βιολογικής
γεωργίας στις ευπρόσβλητες προς νιτρορύπανση ζώνες. Η διατήρηση ή ενίσχυση των
ανωτέρω προγραμμάτων να συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους που να αφορούν
την κατάσταση των υδατικών συστημάτων της περιοχής. Τα υπόλοιπα προγράμματα
οικονομικής στήριξης των αγροτών να συνδέονται με την γενικότερη περιβαλλοντική
κατάσταση της περιοχής, άρα και των υδατικών της συστημάτων, ως μέτρο ενίσχυσης
της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τη μέτρηση συγκεκριμένων
παραμέτρων όπως συγκέντρωση νιτρικών ιόντων, φυτοφαρμάκων, κλπ.



Να ληφθεί υπόψη το καλλιεργητικό πλάνο της Περιφέρειας και συγκεκριμένα οι
κάτωθι κατευθύνσεις:


Χαρτογράφηση των εδαφών πέριξ του φυσικού επιφανειακού υδρολογικού
δικτύου, παρέχοντας πληροφορίες για την υδρομορφία (συνθήκες στράγγισης),
την κλίση και το είδος της καλλιέργειας των εδαφών αυτών, προκειμένου να
προκύψουν συμπεράσματα για το ρίσκο νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης
είτε λόγω επιφανειακών απορροών, είτε πλευρικής διήθησης.



Διάκριση των εδαφών αυτών σε ζώνες καταλληλότητας ως προς τις διάφορες
καλλιέργειες όπου θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα κατάλληλα
προγράμματα χορήγησης αζωτούχων λιπασμάτων ύστερα από τακτικά
επαναλαμβανόμενες εδαφολογικές αναλύσεις (ανά 2ετία ή 3ετία).



Προστασία των πιο ευπρόσβλητων ζωνών ανά περιοχή με την εγκατάσταση
καλλιεργειών που έχουν πολύ μικρές απαιτήσεις σε άζωτο
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Να προστεθεί νέο μέτρο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της γεωργίας
(συμπληρωματικά με το μέτρο Μ02Β0801) και συγκεκριμένα να ληφθούν υπόψη τα
κάτωθι:


Να υιοθετηθεί ένα σύστημα που εφαρμόζεται άμεσα και εξασφαλίζει την
ορθολογική χρήση συμβατικών εισροών στη γεωργία, ενώ ταυτόχρονα
προβλέπει και την καταγραφή των αρδεύσεων, στοιχείο που μπορεί να δώσει
πληροφορία σχετικά με τα όρια χρήσης νερού στις καλλιέργειες κάθε περιοχής
(βλέπε: "Καθορισμός ανώτατων και κατώτατων ορίων αρδευτικών αναγκών
καλλιεργειών για ιδιωτικές υδροληψίες").



Να προστεθεί το ότι είναι αναγκαίες επενδύσεις που θα δίνουν λύσεις στην
επιθεώρηση των συστημάτων άρδευσης. Εγκατάσταση δηλαδή τοπικών
συστημάτων μέτρησης παραμέτρων υδατικού ισοζυγίου - παροχής συμβουλών
άρδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανότητα των χρηστών που θα
διαχειριστούν τα παραπάνω συστήματα, ως προς την συντήρησή τους, την
βαθμονόμησή τους αλλά και την ερμηνεία των δεδομένων και πληροφοριών που
θα λαμβάνουν».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή , τον Πρόεδρο, τον
Περιφερειάρχη, τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής
συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ):

«1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02)» με τις
κάτωθι παρατηρήσεις:
 Να συμπεριληφθεί η επέκταση της διώρυγας Πηνειού στη Δ. Αχαΐα για την
ενίσχυση του κάμπου
 Προτείνεται αναβάθμιση και πύκνωση στα σημεία του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης ώστε να παρακολουθείται η πορεία εφαρμογής των ΣΜΠΕ
αλλά και τα αποτελέσματα των Σχεδίων Διαχείρισης
 Να γίνει αναφορά στα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ η συνέργεια με το πενταετές
πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
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 Να απαλειφτεί η στήλη «ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» στους πίνακες των μέτρων
και να διευκρινιστεί στο κείμενο ότι τα μέτρα θα υλοποιηθούν αρμοδίως
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 Η στήλη «κόστος» στους πίνακες των μέτρων να αντικατασταθεί με στήλη
«ενδεικτικός προϋπολογισμός» ή να απαλειφτεί
 Να υιοθετηθούν τα μέτρα και οι κατευθύνσεις που παρέχονται στο κεφάλαιο 7.4
«Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου». Ιδιαίτερη σημασία
θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής
(εφόσον αυτά προτείνονται στο Σχέδιο) και τα οποία απαιτούν σημαντικές
ποσότητες δανείων εδαφικών υλικών. Για τις εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει
στις υπό εκπόνηση ΜΠΕ να εξειδικεύονται τα μέτρα που αφορούν στην
προστασία του εδάφους με σαφή καθορισμό των θέσεων των δανειοθαλάμων και
πλήρη αποκατάσταση τους μετά το πέρας των εργασιών. Προτείνεται να
εξετάζεται από τους αρμόδιους φορείς η χρήση τους για απόθεση αδρανών
αποβλήτων που προέρχονται από άλλες δραστηριότητες με σκοπό να
αποφεύγονται φαινόμενα αλλοίωσης τοπίου στην περιοχή των δανειοθαλάμων
πλησίον σε επιφανειακά υδατικά συστημάτα που μπορεί να οδηγήσει σε
μεταβολή των χαρακτηριστικών τους (μεταβολή κοίτης ποτάμιου συστήματος,
αύξηση διάβρωσης, κτλ).
 Να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 7.5 «Αξιολόγηση και
Αντιμετώπιση

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

Σχεδίου

Αντιμετώπισης

Λειψυδρίας – Ξηρασίας».
 Να προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης της συχνότητας παρακολούθησης των
υδάτων, από το Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης στην περίπτωση που η
κατάσταση τους χαρακτηρίζεται κακή και να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα
αποκατάστασης όταν διαπιστώνεται ότι δεν επαρκούν τα εν λόγω μέτρα του
σχεδίου.
 Να υιοθετηθούν τα μέτρα που προτείνονται στο κεφάλαιο 8 «Στοιχεία
Κανονιστικής Πράξης» στο οποίο παρουσιάζονται προτάσεις αντιμετώπισης των
επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου. Να εκπονείται η Ετήσια Έκθεση
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παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε να εντοπίζονται οι
αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί ως αναμενόμενες για να
είναι δυνατή η αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου. Επιπρόσθετα, να
κοινοποιείται η ανωτέρω έκθεση στους συναρμόδιους φορείς με σκοπό τη συνεχή
ενημέρωσή τους.
 Να υιοθετηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών
επιπτώσεων που τυχόν θα προκύψουν τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό
επίπεδο από την εφαρμογή του Σχεδίου. Αναφέρεται ως παράδειγμα η ανάγκη
αλλαγής των καλλιεργειών σε ξερικές, οι οποίες είναι λιγότερο αποδοτικές
οικονομικά. Τα μέτρα, που θα υιοθετηθούν, να συνδυαστούν με έργα αξιοποίησης
υδατικών πόρων στην περιοχή του ΥΣ που βρίσκονται οι καλλιέργειες ή με την
καθιέρωση ειδικού τέλους στη χρήση νερού που θα αποδίδεται αντισταθμιστικά
στους πολίτες που πλήτονται. Δυσμενή μέτρα δεν πρέπει να θεωρούνται δράσεις
όπως η ορθολογική χρήση των υδατικών αποθεμάτων (καθιέρωση μεθόδου
ποτίσματος στάγδην).
 Να οριστεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων των μέτρων που προτείνονται με
ταυτόχρονη καταγραφή των πηγών Χρηματοδότησης (Τακτικές Πιστώσεις
Φορέων, ΕΣΠΑ, κτλ.). Να ληφθεί υπόψη η στελέχωση των φορέων υλοποίησης
ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων και να εξειδικευθούν οι ρόλοι των
φορέων.
 Στο Μέτρο Μ01Β0701 «Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων»
η δημιουργία μητρώου περιβαλλοντικών παραβάσεων, με ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, κυρώσεις και
διορθωτικές δράσεις των υπόχρεων και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα
νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 Στο Μέτρο M02B0803 «Μείωση της διάχυτης ρύπανσης από γεωργία στις
ευπρόσβλητες ζώνες της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ» προτείνεται η οικονομική στήριξη
των προγραμμάτων της ξηρικής αμειψισποράς και η προώθηση προγραμμάτων
βιολογικής γεωργίας στις ευπρόσβλητες προς νιτρορύπανση ζώνες. Η διατήρηση
ή ενίσχυση των ανωτέρω προγραμμάτων να συνδέεται με συγκεκριμένους
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στόχους που να αφορούν την κατάσταση των υδατικών συστημάτων της
περιοχής. Τα υπόλοιπα προγράμματα οικονομικής στήριξης των αγροτών να
συνδέονται με την γενικότερη περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής, άρα και
των υδατικών της συστημάτων, ως μέτρο ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης,
λαμβάνοντας υπόψη τη μέτρηση συγκεκριμένων παραμέτρων όπως συγκέντρωση
νιτρικών ιόντων, φυτοφαρμάκων, κλπ.
 Να ληφθεί υπόψη το καλλιεργητικό πλάνο της Περιφέρειας και συγκεκριμένα
οι κάτωθι κατευθύνσεις:
 Χαρτογράφηση των εδαφών πέριξ του φυσικού επιφανειακού υδρολογικού
δικτύου, παρέχοντας πληροφορίες για την υδρομορφία (συνθήκες
στράγγισης), την κλίση και το είδος της καλλιέργειας των εδαφών αυτών,
προκειμένου να προκύψουν συμπεράσματα για το ρίσκο νιτρορύπανσης
γεωργικής προέλευσης είτε λόγω επιφανειακών απορροών, είτε πλευρικής
διήθησης.
 Διάκριση των εδαφών αυτών σε ζώνες καταλληλότητας ως προς τις
διάφορες καλλιέργειες όπου θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα
κατάλληλα προγράμματα χορήγησης αζωτούχων λιπασμάτων ύστερα από
τακτικά επαναλαμβανόμενες εδαφολογικές αναλύσεις (ανά 2ετία ή 3ετία).
 Προστασία των πιο ευπρόσβλητων ζωνών ανά περιοχή με την εγκατάσταση
καλλιεργειών που έχουν πολύ μικρές απαιτήσεις σε άζωτο


Να προστεθεί νέο μέτρο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της γεωργίας
(συμπληρωματικά με το μέτρο Μ02Β0801) και συγκεκριμένα να ληφθούν υπόψη
τα κάτωθι:
 Να υιοθετηθεί ένα σύστημα που εφαρμόζεται άμεσα και εξασφαλίζει την
ορθολογική χρήση συμβατικών εισροών στη γεωργία, ενώ ταυτόχρονα
προβλέπει και την καταγραφή των αρδεύσεων, στοιχείο που μπορεί να
δώσει πληροφορία σχετικά με τα όρια χρήσης νερού στις καλλιέργειες κάθε
περιοχής

(βλέπε:

"Καθορισμός

ανώτατων

και

κατώτατων

ορίων

αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για ιδιωτικές υδροληψίες").
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 Να προστεθεί το ότι είναι αναγκαίες επενδύσεις που θα δίνουν λύσεις στην
επιθεώρηση των συστημάτων άρδευσης. Εγκατάσταση δηλαδή τοπικών
συστημάτων μέτρησης παραμέτρων υδατικού ισοζυγίου - παροχής
συμβουλών άρδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανότητα των
χρηστών που θα διαχειριστούν τα παραπάνω συστήματα, ως προς την
συντήρησή τους, την βαθμονόμησή τους αλλά και την ερμηνεία των
δεδομένων και πληροφοριών που θα λαμβάνουν.
Κατά αυτής της απόφασης ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος.
Λευκό

ψήφισε

η

Επικεφαλής

της

Παράταξης

«Αριστερή

Παρέμβαση-

Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κα Χαμηλάκη Αικατερίνη.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σελίδα | 15

ΑΔΑ: 7ΤΛΗ7Λ6-790

ΣΥΝ.:
1) Όρια Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου
2) Χάρτης Διοικητικής Διάρθρωσης Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου
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