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Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµο#
σίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της  ∆ηµοκρατίας  µε το Αρθρο 52
του Συντάγµατος.

Αριθµός  2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ  ∆ΡΑΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της  Κοινότητας
µε

(α) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης
στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων  της  σελ. 1).

(β) Απόφαση ΑΡ.  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου  για τη θέσπιση του καταλόγου
ουσιών προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων και τρο=
ποποίησης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ  της  σελ. 1).

Η Βουλή των  ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης

των Υδάτων Νόµος του 2004.

2.—(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορε=
τική

«απευθείας απόρριψη στα υπόγεια ύδατα» σηµαίνει την απόρριψη
ρύπων στα υπόγεια ύδατα χωρίς να διαπεράσουν το έδαφος ή το υπέδα=

«αρµόδια αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

«διαθέσιµοι πόροι υπόγειων υδάτων» σηµαίνει τον µακροπρόθεσµο
µέσο ετήσιο ρυθµό γενικής ανατροφοδότησης ενός συστήµατος υπόγειων
υδάτων µείον το µακροπρόθεσµο µέσο ετήσιο ρυθµό φυσικής εκροής στην
οποία περιλαµβάνονται οι ποσότητες που απαιτούνται για την επίτευξη
των στόχων οικολογικής ποιότητας για τα συναφή επιφανειακά ύδατα οι
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9, για την αποφυγή οιασδήποτε σηµαντικής
µείωσης της οικολογικής κατάστασης των υδάτων αυτών και για την απο=
φυγή οιασδήποτε σηµαντικής ζηµίας των συναφών χερσαίων οικοσυστηµά=
των

«έλεγχοι εκποµπών» σηµαίνει ελέγχους οι οποίοι απαιτούν περιορισµό
µιας συγκεκριµένης εκποµπής, όπως είναι η οριακή τιµή εκποµπής, ή οι
οποίοι ορίζουν, κατ' άλλο τρόπο, όρια ή συνθήκες για τις επιπτώσεις, τη
φύση ή άλλα χαρακτηριστικά µιας εκποµπής ή τις συνθήκες λειτουργίας
που επηρεάζουν τις εκποµπές και η χρήση του όρου «έλεγχος εκποµπών»
στον παρόντα Νόµο, σε σχέση µε τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου
Νόµου, δε θεωρείται ως νέα ερµηνεία των εν λόγω διατάξεων

«επικίνδυνες ουσίες» σηµαίνει τις ουσίες ή οµάδες ουσιών που είναι
τοξικές, σταθερές και επιρρεπείς σε βιοσυσσώρευση, καθώς και άλλες
ουσίες ή οµάδες ουσιών που δηµιουργούν ανάλογο βαθµό

«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή  Κοινοτήτων

τίτλο;.



45 του

 V.

 V.

 IX.

 V.

 V.

Ν. 13(Ι)/2004 88

 ύδατα»
(α) τα  εκτός των υπόγειων υδάτων και
(β) τα µεταβατικά και τα παράκτια ύδατα, εκτός εάν πρόκειται για τη

χηµική τους κατάσταση, οπότε περιλαµβάνουν και τα ύδατα εντός
της αιγιαλίτιδας ζώνης της ∆ηµοκρατίας  αυτή καθορίζεται µε
βάση τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόµο του

«εσωτερικά ύδατα» σηµαίνει το σύνολο  στάσιµων ή των ρεόντων
επιφανειακών υδάτων και όλα τα υπόγεια ύδατα που βρίσκονται προς την
πλευρά της ξηράς σε σχέση µε τη γραµµή βάσης από την οποία µετράται το
εύρος της αιγιαλίτιδας

 τροποποιηµένο υδατικό σύστηµα» σηµαίνει σύστηµα επιφα=
νειακών  του οποίου ο χαρακτήρας έχει µεταβληθεί ουσιαστικά
λόγο)  από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και
οποίο καθορίζεται από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 7 και του Παραρτήµατος

«καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων» σηµαίνει την κατάσταση επι=
φανειακού υδατικού συστήµατος που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον
τόσο από οικολογική όσο και από χηµική άποψη=

«καλή κατάσταση υπόγειων  σηµαίνει την κατάσταση υπόγειου
υδατικού συστήµατος που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον «καλή», τόσο από
ποσοτική όσο και από χηµική

«καλή οικολογική κατάσταση» σηµαίνει την κατάσταση ενός συστήµα=
τος  το οποίο ταξινοµείται έτσι σύµφωνα µε
Παράρτηµα

«καλή ποσοτική κατάσταση» σηµαίνει την κατάσταση που ορίζεται στον
Πίνακα  του Παραρτήµατος

«καλή χηµική κατάσταση επιφανειακών υδάτων» σηµαίνει τη χηµική
κατάσταση που απαιτείται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
για τα επιφανειακά  οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 9, δηλαδή η
χηµική κατάσταση που έχει επιτύχει ένα σύστηµα  υδάτων,
στο οποίο οι συγκεντρο')σεις ρύπων δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα περιβαλ=
λοντικής ποιότητας τα οποία ορίζονται στο Παράρτηµα IX, καθώς και
δυνάµει  κοινοτικών νοµοθετηµάτων που θεσπίζουν ποιο=
τικά περιβαλλοντικά πρότυπα σε κοινοτικό επίπεδο ή ορίζονται µε βάση
οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόµου
και αφορούν τις συγκεντρώσεις  προτεραιότητας στα επιφα=
νειακά ύδατα, τα ιζήµατα και το

«καλή χηµική κατάσταση υπόγειων  σηµαίνει τη χηµική κατά=
σταση συστήµατος υπόγειων υδάτων, η οποία πληροί όλους τους όρους
του Πίνακα 2.3.2 του Παραρτήµατος

«καλό οικολογικό δυναµικό» σηµαίνει την κατάσταση ενός ιδιαίτερα
τροποποιηµένου ή τεχνητού υδατικού συστήµατος, το οποίο ταξινοµείται
έτσι  µε τις σχετικές διατάξεις του Παραρτήµατος

«κατάσταση επιφανειακών υδάτων» σηµαίνει τη συνολική έκφραση της
κατάστασης ενός επιφανειακού υδατικού συστήµατος, που καθορίζεται
από τις χαµηλότερες τιµές της οικολογικής και της χηµικής του κατάστασης=

«κατάσταση υπόγειων  σηµαίνει τη συνολική έκφραση της κατά=
στασης υπόγειου υδατικού  που καθορίζεται από τις χαµηλότε=
ρες τιµές της ποσοτικής και της χηµικής του κατάστασης·
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«Κοινότητα» σηµαίνει την
«λεκάνη απορροής ποταµού» σηµαίνει την εδαφική έκταση από την

οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής µέσω διαδοχικών ρευµά=
των, ποταµών και πιθανώς  και παροχετεύεται στη θάλασσα µε
ενιαίο στόµιο ποταµού, εκβολές ή

«λίµνη» σηµαίνει σύστηµα στάσιµων  υδάτων
«µεταβατικά ύδατα» σηµαίνει συστήµατα επιφανειακών υδάτων πλη=

σίον του στοµίου ποταµών τα οποία είναι εν µέρει αλµυρά λόγο) της γειτ=
 τους µε παράκτια ύδατα αλλά τα οποία επηρεάζονται ουσιαστικά

από ρεύµατα γλυκού
«νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση» έχει την έννοια

που αποδίδει στον όρο «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» ο περί της Ποιό=
τητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγ=
χος) Νόµος του  •

«Οδηγία» σηµαίνει την Οδηγία  Κ του  Κοινοβου=
λίου και του Συµβουλίου της 23ης  2000 για τη θέσπιση πλαι=
σίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων

«οικολογική κατάσταση» σηµαίνει την ποιοτική έκφραση της διάρθρω=
σης και της λειτουργίας υδάτινων οικοσυστηµάτων που συνδέονται µε επι=
φανειακά ύδατα, η οποία ταξινοµείται σύµφωνα  το Παράρτηµα

«οριακές τιµές εκποµπής» σηµαίνει τη µάζα, εκφρασµένη σε σχέση µε
ορισµένες ειδικές παραµέτρους, τη συγκέντρωση ή τη στάθµη µιας εκπο=
µπής, της οποίας δεν επιτρέπεται η υπέρβαση κατά τη διάρκεια µιας ή

 χρονικο)ν

«ουσίες προτεραιότητας» σηµαίνει ουσίες που καθορίζονται σύµφο)να
µε το άρθρο 26 και απαριθµούνται στο Παράρτηµα  µεταξύ
αυτών υπάρχουν «επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας», δηλαδή ουσίες

 σύµφοη'α µε το άρθρο  παράγραφοι 3 και 6 της Οδηγίας

«παράκτια ύδατα» σηµαίνει τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην
πλευρά της ξηράς µιας γραµµής,  σηµείο της οποίας βρίσκεται σε από=
σταση ενός ναυτικού µιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σηµείο
της γραµµής βάσης από την οποία µετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας
ζώνης και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται µέχρι του
ορίου των µεταβατικών υδάτο)ν

«περιβαλλοντικοί στόχοι» σηµαίνει τους στόχους που καθορίζονται στα
άρθρα 9 µέχρι

«περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού» σηµαίνει τη  και χερ=
σαία έκταση, που αποτελείται από µια ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες
απορροής ποταµού µαζί µε τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα, και η
οποία προσδιορίζεται δυνάµει του άρθρου  ως η βασική µονάδα διαχεί=
ρισης λεκανών απορροής

«ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο» σηµαίνει τη  στο
νερό, στο ίζηµα ή στο βιόκοσµο, συγκεκριµένου ρύπου ή οµάδας  της
οποίας δεν πρέπει να σηµειώνεται υπέρβαση, ώστε να προστατεύεται η
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

«ποσοτική κατάσταση» σηµαίνει την έκφραση του βαθµού στον οποίο
ένα σύστηµα υπόγειων υδάτων επηρεάζεται από άµεσες και έµµεσες αντλή=

 Χ.
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Παράρτηµα VIII.

Π α ρ ά ρ τ η µ α

Π α ρ ά ρ τ η µ α

«ποταµός» σηµαίνει σύστηµα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά
το πλείστον, στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο µπορεί, για ένα
µέρος της διαδροµής του, να ρέει και

 σηµαίνει τη συνεπεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άµεση ή
έµµεση εισαγωγή, στον αέρα, το νερό ή το έδαφος, ουοιών ή
που µπορούν να είναι επιζήµια για την υγεία του ανθρώπου ή για την
ποιότητα  υδατικών οικοσυστηµάτων ή των χερσαίων οικοσυστηµάτων
που εξαρτώνται άµεσα από υδατικά οικοσυστήµατα, συντελούν στη φθορά
υλικής ιδιοκτησίας, ή επηρεάζουν δυσµενώς ή παρεµβαίνουν σε λειτουρ=
γίες αναψυχής ή σε λοιπές νόµιµες χρήσεις του

«ρύπος» σηµαίνει κάθε ουσία που εµπεριέχει τον κίνδυνο να προκαλέ=
σει ρύπανση, ιδίως αυτές που απαριθµούνται στο Παράρτηµα

«συνδυασµένη προσέγγιση» σηµαίνει τον έλεγχο  απορρίψεων και
 στα  ύδατα  µε την προσέγγιση που

εκτίθεται στο άρθρο 25·

«σύστηµα επιφανειακών υδάτων» σηµαίνει διακεκριµένο και σηµαντικό
στοιχείο επιφανειακών υδάτων και ο όρος περιλαµβάνει λίµνη,

 ρεύµα, ποταµό ή διώρυγα, τµήµα ρεύµατος, ποταµού ή
µεταβατικά ύδατα ή τµήµα παράκτιων

«σύστηµα  υδάτων» σηµαίνει συγκεκριµένο όγκο υπόγεκον
υδάτων εντός ενός ή περισσότερων υδροφόρων οριζόντων

«τεχνητό υδατικό σύστηµα» σηµαίνει σύστηµα επιφανειακών υδάτων
που δηµιουργείται µε δραστηριότητα του

«υδροφόρος ορίζοντας» σηµαίνει υπόγειο  ή στρώµατα πετρω=
µάτων ή άλλων γεωλογικών στρωµάτων επαρκώς πορώδη και διαπερατά
ώστε να επιτρέπουν είτε σηµαντική ροή υπόγειων υδάτων είτε την άντληση
σηµαντικών ποσοτήτων υπόγεκον υδάτων

«υπηρεσίες ύδατος» σηµαίνει όλες τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν για
τα νοικοκυριά, τους δηµόσιους οργανισµούς ή για οποιαδήποτε οικονο=
µική

(α) άντληση, κατακράτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή επι=
φανειακών ή υπόγεκον υδάτων

(β) εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας λυµάτων, οι οποίες στη
συνέχεια πραγµατοποιούν απορρίψεις σε επιφανειακά

«υπόγεια ύδατα» σηµαίνει το σύνολο τ(ον υδάτων που βρίσκονται
από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσµού και σε άµεση επαφή µε
το έδαφος ή το

«υπολεκάνη» σηµαίνει την εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνε=
ται το σύνολο της απορροής µέσω σειράς ρευµάτων, ποταµών και πιθανώς
λιµνών σε συγκεκριµένο σηµείο υδάτινου ρεύµατος (συνήθως λίµνης ή συµ=
βολής ποταµών)·

«χρήση ύδατος», για τους σκοπούς του άρθρου 3 και της οικονοµικής
ανάλυσης που διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και την παράγραφο (β)
του Παραρτήµατος III, σηµαίνει τις υπηρεσίες ύδατος µαζί µε οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα που προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το
Παράρτηµα II και η οποία έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των
υδάτων.
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(2) Οποιεσδήποτε οριακές τιµές εκποµπής που ορίζονται µε βάση τον παρόντα
Νόµο, µπορούν να ορίζονται και για συγκεκριµένες οµάδες, οικογένειες ή κατη=
γορίες ουσιών, ιδιαίτερα για αυτές που προσδιορίζονται µε βάση το άρθρο 26.

(3) Οι οριακές τιµές εκποµπής ουσιών ισχύουν κανονικά στο σηµείο όπου
οι εκποµπές βγαίνουν από την εγκατάσταση, χωρίς να υπολογίζεται, για τον
προσδιορισµό τους, η τυχόν  τους. Όσον αφορά τις έµµεσες απορρί=
ψεις στο νερό, οι επιπτώσεις ενός σταθµού επεξεργασίας λυµάτων µπορούν
να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό των οριακών τιµών εκποµπής
της συγκεκριµένης εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατοχυρώνεται
ισοδύναµο επίπεδο προστασίας του όλου περιβάλλοντος και ότι αυτό δεν
οδηγεί σε ψηλότερα επίπεδα ρύπανσης στο περιβάλλον.

3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η προστασία των εσωτερικών επιφα=
νειακών υδάτων, των µεταβατικών υδάτων, των  υδάτων και των
υπόγειων υδάτων, µε τη  κατάλληλων όιατάξεο)ν οι

(α) Να αποτρέπουν την περαιτέρω επιδείνωση των υδάτινων οικοσυστη=
µάτων και να προστατεύουν και βελτιώνουν την  τους
καθώς και  αµέσως εξαρτώµενων από αυτά  οικοσυστη=
µάτων και υγροτόπων σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε

(β) να προωθούν τη βιώσιµη χρήση του νερού βάσει µακροπρόθεσµης
προστασίας των διαθέσιµων υδάτινων πόρων

(γ) να ενισχύουν την προστασία και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλο=
ντος µε την εφαρµογή διάφορων  περιλαµβανοµένων ειδικών
µέτρων για προοδευτική µείωση των απορρίψεων, εκποµπών και

 ουσιών προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή εξά=
λειψη των απορρίψεο)ν, εκποµπών και διαρροών  επικίνδυνων
ουσιών

(δ) να διασφαλίζουν την προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπό=
 υδάτων και να αποτρέπουν την περαιτέρω

(ε) να µετριάζουν τις επιπτώσεις από πληµµύρες και ξηρασίες,
και να συµβάλλουν µε αυτό τον

 στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής επιφανειακού και υπόγειου
νερού καλής ποιότητας  απαιτείται για τη βιώσιµη, ισόρροπη
και δίκαιη χρήση νερού,

 σε σηµαντική  της ρύπανσης το)ν υπόγειων υδάτων,
 στην προστασία των χωρικών και  υδάτων, και
 στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συµφωνιών, συµπε=

ριλαµβανοµένων εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη και εξά=
λειψη της ρύπανσης του  περιβάλλοντος, µέσω των ειδι=
κών µέτρων της Ευρο)παϊκής Κοινότητας που  µε βάση
την παράγραφο 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα οποία

 συµβάλουν στον τερµατισµό ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρί=
ψεων, εκποµπών και διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας,
µε απώτατο στόχο να επιτευχθούν συγκεντρώσεις στο  περι=
βάλλον οι οποίες, για µεν τις φυσικώς απαντώµενες ουσίες να πλη=
σιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο για δε τις τεχνητές συνθετικές
ουσίες, να είναι σχεδόν µηδενικές.

4.—(1) Η αρµόδια αρχή ευθύνεται για την πιστή και αποτελεσµατική εφαρ=
µογή των  του παρόντος Νόµου και αποτελεί την αρµόδια αρχή
τόσο για τους σκοπούς της παραγράφου 2 όσο και για τους σκοπούς της
παραγράφου 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας.

τον Νόµου.

Ευθύνες της
αρµόδιας
αρχής.
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Παράρτηµα Ι.

απορροής
ποταµού.

 των

συστηµάτων.
 II.

 III.

Καθορισµό:;
υδατικού
συστήµατος
ως τεχνητού
ή ιδιαιτέρως
τροποποιηµένου

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5)
άρθρου 22, η αρµόδια αρχή προβαίνει στις κατάλληλες  να
ενθαρρύνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι και το κοινό να συµµετέχουν ενεργά
στην εφαρµογή  του παρόντος Νόµου.

(3) Οι απαιτήσεις του παρόντος Νόµου για την επίτευξη των περιβαλλοντι=
κών στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 9.  και  και ειδικώτερα το πρό=
γραµµα  συντονίζονται από την αρµόδια αρχή για την όλη περιοχή
λεκάνης απορροής ποταµού.

(4)  αργότερο σε έξι  από την έναρξη της εφαρµογής του παρόντος
Νόµου, η αρµόδια αρχή οφείλει να αποστείλει προς την Επιτροπή έκθεση
στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι.
Εάν επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αυτών µετά την αποστολή
τους, τότε η αρµόδια αρχή πληροφορεί κατάλληλα την  το αργότερο
σε τρεις µήνες από την εν λόγο) αλλαγή.

ΜΕΡΟΣ II
Υ∆ΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ

5.—(1) Για τους σκοπούς της Οδηγίας και του παρόντος Νόµου, ολόκληρο
το έδαφος της ∆ηµοκρατίας καθορίζεται  µια περιοχή λεκάνης απορροής
ποταµού στην οποία υπάγονται όλες οι επί µέρους λεκάνες απορροής ποτα=
µού και τα υδατικά συστήµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(2)  αργότερο σε έξι µήνες από την έναρξη της εφαρµογής του παρόντος
Νόµου, η αρµόδια αρχή προσδιορίζει όλες τις λεκάνες απορροής ποταµού
που παρουσιάζει το έδαφος της ∆ηµοκρατίας και εντάσσει σ' αυτές όλα τα
υπόγεια και παράκτια ύδατα.

6.—(1) Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε να αρχίσει και το αργότερο σε ένα
χρόνο από την έναρξη της ισχύος του παρόντος  να

(α) Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρ=
τηµα

(i) ανάλυση των χαρακτηριστικών όλων των  επιφα=
νειακών και όλων των συστηµάτων υπόγειων υδάτων στη ∆ηµο=

 και
 επισκόπηση  επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων  και
(β) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρ=

τηµα III, οικονοµική ανάλυση της χρήσης ύδατος στη ∆ηµοκρατία.
(2) Οι αναλύσεις και επισκοπήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), επανε=

ξετάζονται και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ενηµερώνονται το αργότερο δέκα
χρόνια µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου και στη συνέχεια ανά
εξαετία.

7.—(Ι) Αφού προσδιορίσει όλα τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων, η
αρµόδια αρχή καθορίζει, µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3),  από
αυτά  πρέπει να χαρακτηριστούν, για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου,
ως τεχνητά ή ιδιαιτέρως τροποποιηµένα.

(2) Η ανάγκη όπως ένα σύστηµα επιφανειακών υδάτων χαρακτηριστεί (ος
τεχνητό ή ιδιαιτέρως τροποποιηµένο καθώς και η αιτιολογία για τον εν λόγω
χαρακτηρισµό του, αναφέρονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταµού που καταρτίζεται µε βάση το άρθρο 22.
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(3) Ένα σύστηµα  υδάτων µπορεί να καθοριστεί ως τεχνητό ή
ιδιαιτέρως τροποποιηµένο

(α) Οι αλλαγές στα υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά του συστήµατος
αυτού, που είναι αναγκαίες για την επίτευξη καλής οικολογικής

 δυνατό να προκαλέσουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώ=

 στο ευρύτερο περιβάλλον
 στη ναυσιπλοΐα, συµπεριλαµβανοµένων των λιµενικών εγκα=

ταστάσεων
(iii) στην αναψυχή του

 στην υδροδότηση, στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας,
στην άρδευση ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα για τους
σκοπούς της οποίας αποθηκεύεται

(ν) στη ρύθµιση του
 στην προστασία από

(vii) στην αποξήρανση  ή
(viii) για άλλες εξίσου σηµαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες βιώ=

σιµης
(β) Οι χρήσιµοι στόχοι που εξυπηρετούνται από τα τεχνητά ή τροπο=

ποιηµένα χαρακτηριστικά του υδατικού συστήµατος δεν µπορούν,
λόγιο τεχνικής αδυναµίας ή δυσανάλογου κόστους, να επιτευχθούν
λογικά µε άλλα µέσα τα οποία αποτελούν πολύ καλύτερη περιβαλλο=
ντική επιλογή.

8.—(Ι) Η αρµόδια αρχή µεριµνά για τη δηµιουργία Μητρώου στο οποίο
καταγράφονται όλες οι περιοχές που έχουν καθοριστεί µε βάση οποιοδήποτε
Νόµο ως περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας, είτε για την προστασία
των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτιον είτε για τη διατήρηση  οικότοπων
και των ειδών που εξαρτώνται άµεσα από το νερό.

(2)  Μητρώο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαµβάνει όλες τις πλη=
ροφορίες και τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα IV και  πρέπει
να ολοκληριοθεί το αργότερο σε ένα χρόνο µετά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου.

(3) Η αρµόδια αρχή µεριµνά  το µητρώο να τηρείται πάντοτε
ενηµερωµένο.

9.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων τιον άρθρων 15, 16 και 17, η αρµόδια
αρχή µεριµνά ώστε να τύχουν εφαρµογής όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρό=
ληψη της υποβάθµισης της κατάστασης  τιον συστηµάτιον επιφανειακών
υδάτιον.

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η αρµόδια αρχή µεριµνά
για την προστασία, αναβάθµιση και αποκατάσταση όλων των συστηµάτων
επιφανειακών υδάτων, µε σκοπό την επίτευξη µιας καλής κατάστασης τιον
επιφανειακών υδάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος V. το
αργότερο δώδεκα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.

(3) Η αρµόδια αρχή µεριµνά για την προστασία και αναβάθµιση όλων των
τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιηµένων υδατικών συστηµάτιον. σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος V, µε σκοπό την επίτευξη καλού οικολο=
γικού δυναµικού και καλής χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων
το αργότερο σε δώδεκα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόµου.

Παράρτηµα IV.

για

Παράρτηµα V.

Παράρτηµα V.
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(4) Η αρµόδια αρχή εφαρµόζει τα ειδικά µέτρα που θεσπίζει η Επιτροπή
κατά της ρύπανσης των υδάτων από µεµονωµένους ρύπους ή οµάδες
που αποτελούν σηµαντικό κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον ή µέσω
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων για τα ύδατα που χρησιµοποιούνται για
την άντληση πόσιµου ύδατος. Για τους ρύπους αυτούς, τα µέτρα αποσκοπούν
στην προοδευτική µείωση και, για τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, στην
παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών.

(5) Οι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν τις διατά=
ξεις οποιασδήποτε διεθνούς σύµβασης στην οποία η ∆ηµοκρατία αποτελεί
συµβαλλόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αποσκοπούν
στην πρόληψη ή εξάλειψη της ρύπανσης του  περιβάλλοντος µε κοι=
νωνική δράση δυνάµει του άρθρου  παράγραφος 3 της Οδηγίας για την
παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών επι=
κίνδυνων ουσιών προτεραιότητας, µε  στόχο να επιτευχθούν συγκε=

 στο  περιβάλλον οι  για µεν τις φυσικώς απαντώµε=
νες ουσίες να πλησιάζουν το φυσικό βασικό  για δε τις τεχνητές
συνθετικές ουσίες να είναι σχεδόν µηδενικές.

10.—(1) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρό=
ληψη και τον περιορισµό της διοχέτευσης ρύπων στα υπόγεια ύδατα και για
την πρόληψη της υποβάθµισης της κατάστασης όλων
υπόγεκον υδάτων.

(2) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία, ανα=
βάθµιση και αποκατάσταση όλ(ον των συστηµάτων  υπόγειων  και
για τη διασφάλιση ισορροπίας µεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης των
υπόγεκον υδάτων, µε στόχο την  καλής κατάστασης των υπόγειων

 το αργότερο δ(όδεκα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος V.

(3) Η αρµόδια αρχή εφαρµόζει τα αναγκαία µέτρα για την  κάθε
σηµαντικής και έµµονης ανοδικής τάσης  οποιουδήποτε ρύπου η
οποία οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα προκειµένου να  προο=
δευτικά η ρύπανση τ(ον υπόγειων  Για το σκοπό αυτό, η αρµόδια αρχή
υιοθετεί τα ειδικά µέτρα και κριτήρια που  από την Κοινότητα µε
βάση το άρθρο  της Οδηγίας. Σε περίπτωση όµως που αυτά δε
εντός δύο ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, τότε τα κρι=
τήρια που  χρησιµοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης της καλής χηµικής
κατάστασης  υπόγεκον υδάτων και τα κριτήρια για τον προσδιορισµό
σηµαντικής και βιώσιµης ανοδικής τάσης και για τον καθορισµό εναρκτήριων
σηµείων αναστροφής της τάσης καθορίζονται από την αρµόδια αρχή.

(4) Εάν για σηµαντικούς λόγους δεν καταστεί δυνατό η αρµόδια αρχή να
 τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3), τότε για τους σκοπούς

του ίδιου εδαφίου, η αναστροφή της τάσης λαµβάνει ως εναρκτήριο σηµείο
της το 75%, κατ' ανώτατο όριο, του επιπέδου των ποιοτικών προδιαγραφών
που προβλέπονται στην υφιστάµενη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
η οποία εφαρµόζεται στα υπόγεια ύδατα.

11. Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε vu υπάρχει συµµόρφωση µε όλα τα πρό=
τυπα και τους στόχους που καθορίζονται µε τον παρόντα Νόµο το αργότερο
δώδεκα χρόνια µετά την έναρξη της ισχύος του, εκτός εάν προβλέπεται διαφο=
ρετικά σε οποιοδήποτε νόµο ή κανονισµό εναρµονισµένο µε σχετική νοµοθε=
σία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε βάση τον οποίο έχουν καθοριστεί οι επί
µέρους προστατευόµενες περιοχές.
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12. Εάν διαπιστωθεί ότι για συγκεκριµένο υδατικό σύστηµα ισχύουν δύο
περισσότεροι από τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 9,  και
τότε η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε για το σύστηµα αυτό να εφαρµόζεται ο
αυστηρότερος στόχος.

13. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 9, 10 και 1 Ι, µπορούν να
παραταθούν για σκοπούς σταδιακής επίτευξης των στόχων για υδατικά
συστήµατα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε  επιφέρει περαιτέρω υποβάθ=
µιση της κατάστασης του υδατικού συστήµατος που επηρεάζεται και νοουµέ=
νου ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις,

(α) Η αρµόδια αρχή κατόπιν έρευνας διαπιστώνει ότι δεν µπορούν
εύλογα να επιτευχθούν όλες οι απαιτούµενες βελτιώσεις της κατά=
στασης του υδατικού συστήµατος εντός των ανωτέρω προθεσµιών,
για ένα τουλάχιστο από τους ακόλουθους λόγους,

(i) ο βαθµός των απαιτούµενων βελτιώσεων, για τεχνικούς λόγους
δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί, παρά µόνο κατά χρονικά στά=
δια που υπερβαίνουν το

(Η) η ολοκλήρωση  βελτιώσεων εντός του χρονοδιαγράµµατος,
 ήταν δυσανάλογα  ή

(iii) οι φυσικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έγκαιρη βελτίωση της
κατάστασης του υδατικού

(β) η παράταση της προθεσµίας και η αντίστοιχη αιτιολογία εκτίθενται
ειδικά και επεξηγούνται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταµού που καταρτίζεται µε βάση το άρθρο 22·

(γ) οι παρατάσεις περιορίζονται σε δύο κατ' ανώτατο όριο
ενηµερώσεις του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού,
εκτός  περιπτώσεων όπου επικρατούν τέτοιες φυσικές συνθήκες,
ώστε οι στόχοι να µη µπορούν να επιτευχθούν εντός της παραταθεί=
σας

(δ) στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού
(i) περίληψη των µέτρων που απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα

19, 20 και 21 και τα οποία  αναγκαία προκειµένου
να επαναφέρουν προοδευτικά τα υδατικά συστήµατα στην
απαιτούµενη κατάσταση εντός της  προθεσµίας=

 οι λόγοι για οποιαδήποτε σηµαντική καθυστέρηση στην εφαρ=
µογή των εν λόγω µέτρων και

(iii) το χρονοδιάγραµµα που αναµένεται να χρειαστεί για την εφαρ=
µογή τους.

14. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και  η αρµόδια αρχή
µπορεί, για ορισµένα υδατικά συστήµατα, να  περιβαλλοντικούς στό=
χους λιγότερο αυστηρούς από αυτούς που επιβάλλουν τα εν λόγω άρθρα, στις
περιπτώσεις όπου τα συστήµατα αυτά, είτε επηρεάζονται από ανθρώπινες δρα=
στηριότητες, όπως διαπιστώνεται από την επισκόπηση που διενεργείται µε
βάση το άρθρο  είτε η φυσική τους κατάσταση είναι τέτοια ώστε η
επίτευξη των στόχων αυτών να είναι ανέφικτη η δυσανάλογα δαπανηρή και
νοουµένου ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις,

(α) Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες που εξυπηρε=
τούνται από τις ανωτέρω  δραστηριότητες, δεν µπορούν
να επιτευχθούν µε άλλα µέσα τα οποία αποτελούν πολύ καλύτερη
περιβαλλοντική επιλογή η οποία δε συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος=

Παράταση
προθεσµιών.

Λιγότερο

στόχοι.
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(β) λαµβάνεται η κατάλληλη µέριµνα

(i) για τ(( επιφανειακά  να επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό
οικολογικό δυναµικό και η καλύτερη δυνατή χηµική

 επιπτώσεων οι οποίες δε  µπορούσαν
να  λόγω της φύσεως των  δραστηριο=
τήτων ή της

 για τα υπόγεια ύδατα, να επέρχονται όσο το δυνατό λιγότερες
µεταβολές στην καλή  δεδοµένιον των

 οι οποίες δε  µπορούσαν εύλογα να αποφευχθούν λόγιο
της  των  δραστηριοτήτων ή της ρύπανσης·

(γ) δε σηµειώνεται περαιτέρω υποβάθµιση της κατάστασης του επηρεα=
σΟέντος υδατικού  και

(δ) η  λιγότερο αυστηρών περιβαλλοντικών στόχων µαζί µε
την αντίστοιχη αιτιολογία, εκτίθενται ειδικά στο σχέδιο διαχείρισης
λεκάνης απορροής ποταµού που αναφέρεται στο άρθρο 22 και οι στό=
χοι αυτοί  ανά εξαετία.

15.—(Ι) Τυχόν προσωρινή υποβάθµιση της κατάστασης οποιουδήποτε υδα=
 συστήµατος που

(α) Σε περιστάσεις που απορρέουν  φυσικά αίτια ή ανιοτέρα βία και
είναι εξαιρετικές ή δε  µπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν, περι=
λαµβανοµένων  περιπτώσεων  ή παρατεταµέ=
νης  ή

(β) σε ατυχήµατα που δε  µπορούσαν εύλογα να
δε συνιστά παράβαση τιον απαιτήσειον του παρόντος Νόµου, νοουµένου ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι όροι των κατιοτέριο
του παρόντος άρθρου.

(2) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (Ι),
η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε να ληφθούν όλα τα πρακτικώς εφικτά µέτρα
για να προληφθεί η περαιτέριο  της κατάστασης του υδατικού
συστήµατος που έχει επηρεαστεί και να µην υπονοµευθεί η επίτευξη των στό=

 του παρόντος Νόµου αναφορικά µε άλλα υδατικά συστήµατα που δεν
έχουν επηρεαστεί.

(3) Τα µέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο(2). πρέπει να περιλαµβάνονται
στο πρόγραµµα µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο  και να είναι τέτοιας
φύσειος και έκτασης ιόστε να µην υπονοµεύουν την αποκατάσταση της ποιότη=
τας του υδατικού συστήµατος µετά το τέλος των περιστάσεων ή των ατυχηµά=

 ένεκα των οποίων έχουν ληφθεί.

(4) Οι όροι υπό τους οποίους µπορούν να κηρύσσονται από την αρµόδια
αρχή οι απρόβλεπτες ή εξαιρετικές περιστάσεις του εδαφίου (1), καθορίζονται
στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού, το οποίο περιλαµβάνει
για το σκοπό αυτό τους κατάλληλους δείκτες.

(5) Η αρµόδια αρχή µεριµνά  να διενεργείται ετησίως επισκόπηση των
 που οφείλονται σε οποιεσδήποτε περιστάσεις αναφερόµενες στο

εδάφιο (Ι) και, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου  να λαµβά=
νονται όλα τα πρακτικώς εφικτά µέτρα για την ευλόγως ταχύτερη δυνατή
αποκατάσταση του  συστήµατος στην κατάσταση που βρισκόταν
πριν από τις εν λόγω επιπτώσεις.

(6) Οποιεσδήποτε συνέπειες σε οποιοδήποτε υδατικό σύστηµα οφειλόµενες
σε περιστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς επίσης τα µέτρα που
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λήφθηκαν ή πρόκειται  ληφθούν για την πρόληψη ή  τους,
καταγράφονται σε περίληψη που περιλαµβάνεται στην  επόµενη ενηµέ=
ρωση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού.

16. Ο παρών Νόµος θεωρείται ότι δεν παραβιάζεται σε οποιαδήποτε περί=
πτωση κατά την

(α) Παρουσιάζεται αδυναµία στην επίτευξη καλής κατάστασης των υπό=
 υδάτων, καλής οικολογικής κατάστασης ή, αναλόγως της περι=

πτώσεως, καλού οικολογικού δυναµικού ή πρόληψης της υποβάθµι=
σης της κατάστασης οποιουδήποτε συστήµατος  ή
υπόγειων υδάτων, που οφείλεται σε νέες τροποποιήσεις των φυσικών
χαρακτηριστικών του συστήµατος επιφανειακών υδάτων  σε µεταβο=
λές της στάθµης των συστηµάτων  υδάτων ή

(β) καθίσταται αδύνατη η πρόληψη της υποβάθµισης από την άριστη
στην καλή κατάσταση οποιουδήποτε συστήµατος επιφανειακών υδά=
των, που είναι αποτέλεσµα νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων
µης ανάπτυξης,

και νοουµένου ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις,
(i) λαµβάνονται όλα τα πρακτικώς δυνατά µέτρα για µετριασµό των

 επιπτώσεων στην κατάσταση του υδατικού συστήµατος=
 οι λόγοι για τις εν λόγω τροποποιήσεις ή µεταβολές εκτίθενται ειδικά

στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής που καταρτίζεται σύµ=
φωνα µε το άρθρο 22 και οι στόχοι  κάθε έξι

(iii) οι λόγοι για τις εν λόγω τροποποιήσεις ή µεταβολές υπαγορεύονται
από το δηµόσιο συµφέρον, που υπερισχύει, και/ή τα οφέλη στο περι=
βάλλον και στην  από την επίτευξη των  που έχουν
τεθεί µε τα άρθρα 9,  και  υπερκαλύπτονται από τα οφέλη
που οι εν λόγω τροποποιήσεις ή µεταβολές  επιφέρουν στη δηµό=

 στη διατήρηση της δηµόσιας ασφάλειας ή στη βιώσιµη ανά=
 και

 οι ευεργετικοί στόχοι που εξυπηρετούνται από τις εν λόγω τροπο=
ποιήσεις ή µεταβολές του υδατικού  δεν  να επι=
τευχθούν µε άλλα µέσα τα οποία αποτελούν σηµαντικά καλύτερη
περιβαλλοντική επιλογή, είτε για τεχνικούς λόγους είτε για υπέρµε=
τρο κόστος.

17.—(1) Κατά την εφαρµογή των άρθρων 7, 13, 14, 15 και 16, η αρµόδια
 µεριµνά ώστε αφενός να µην αποκλείεται µόνιµα ή να µην υπονοµεύεται η

επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόµου αναφορικά µε άλλα υδατικά συστή=
µατα και αφετέρου η εφαρµογή να συµβαδίζει µε την εφαρµογή των άλλων
περιβαλλοντικών νοµοθεσιών και του περιβαλλοντικού κοινοτικού κεκτηµένου.

(2) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσει ότι η
εφαρµογή των άρθρων 9,  12, 13, 14, 15 και 16 εγγυάται τουλάχιστο το
ίδιο επίπεδο προστασίας των υδατικών συστηµάτων που προβλέπει η ισχύουσα
περιβαλλοντική νοµοθεσία και το σχετικό περιβαλλοντικό κεκτηµένο.

18.—(Ι) Εάν µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά την παρακο=
λούθηση που πραγµατοποιείται µε βάση το άρθρο 24 ή µε βάση άλλα στοιχεία,
διαπιστώνεται ότι οι στόχοι που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως 17 δεν είναι
πιθανόν να επιτευχθούν αναφορικά µε οποιοδήποτε υδατικό σύστηµα, τότε η
αρµόδια αρχή

(α) Να διερευνώνται τα αίτια της πιθανής

των
του

µη
τον
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 2002.

 V.

Καταρτισµός
προγράµµατος

Βασικά µέτρα.

(β) να εξετάζονται οι άδειες και οποιεσδήποτε εξουσιοδοτήσεις που
χορηγούνται µε βάση τον περί  της  των Νερών
Νόµο ή οποιοδήποτε άλλο νόµο, κανονισµό ή διάταγµα και να αναθε=

 εφόσον κρίνεται
(γ) να αναθεωρούνται και αναπροσαρµόζονται, εφόσον κρίνεται σκό=

πιµο, τα προγράµµατα παρακολούθησης που καταρτίζονται µε βάση
το άρθρο 24, και

(δ) να  οποιαδήποτε πρόσθετα µέτρα είναι αναγκαία προκειµέ=
νου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι, συµπεριλαµβανοµένης, όταν
κρίνεται σκόπιµο, της  αυστηρότερων  προτύ=
πων σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα V.

(2) Εάν τα αίτια της πιθανής αποτυχίας που αναφέρονται στο εδάφιο (1),
οφείλονται σε περιστάσεις που απορρέουν από φυσικά αίτια ή ανωτέρα βία
και είναι εξαιρετικές ή δεν µπορούσαν εύλογα να είχαν προβλεφθεί, περιλαµ=
βανοµένων τ(ον  ακραίων πληµµύρων ή παρατεταµένης ξηρα=
σίας, η αρµόδια αρχή µπορεί, χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του άρθρου
15, να αποφασίζει ότι η εφαρµογή των πρόσθετων µέτρων που αναφέρονται
στο εδάφιο (1) είναι ανέφικτη.

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

19.—(1)  Υπουργικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα
των αναλύσεων και  που αναφέρονται στο άρθρο  µεριµνά
για τον καταρτισµό προγράµµατος µέτρων τα οποία  οδηγήσουν στην επί=
τευξη των στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 9 µέχρι

(2)  πρόγραµµα µέτρων που καταρτίζεται µε βάση το εδάφιο (Ι), µπορεί
να αναφέρεται σε µέτρα που εφαρµόζονται ή πρέπει να εφαρµόζονται µε βάση
τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου ή διοικητικής πράξης και αφορούν
είτε το σύνολο της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού είτε µέρος της εν
λόγω περιοχής και

(α) Τα µέτρα που προσδιορίζονται στο άρθρο  τα οποία  αναφέρο=
νται στη συνέχεια ως «βασικά µέτρα»,

(β) όπου απαιτείται, τα µέτρα που προσδιορίζονται στο άρθρο 21, τα
οποία  αναφέρονται στη συνέχεια ως «συµπληρωµατικά µέτρα»,
και

(γ) τα µέτρα που  η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε βάση το άρθρο
παράγραφος 1 της Οδηγίας.

(3)  πρόγραµµα µέτρων που αναφέρεται  καταρτίζεται το αργό=
τερο σε έξι χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Νόµου και όλα τα µέτρα που αναφέρονται σ' αυτό, τίθενται σε εφαρµογή το
αργότερο εννέα χρόνια µετά την εν λόγιο ηµεροµηνία.

(4)  πρόγραµµα µέτρων αναθεωρείται και αν είναι αναγκαίο ενηµερώνε=
ται το αργότερο σε δώδεκα χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος
του παρόντος Νόµου και στη συνέχεια ανά εξαετία. Κάθε νέο ή αναθεωρηµένο
µέτρο που  µε βάση ενηµερωµένο πρόγραµµα, πρέπει να είναι
έτοιµο προς εφαρµογή το αργότερο σε τρία χρόνια από τη  του.

20.—(1) Τα βασικά µέτρα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα µέτρων
που καταρτίζεται µε βάση το άρθρο 19, αποτελούν στοιχειώδεις απαιτήσεις
που πρέπει να ικανοποιούνται και συνίστανται στα ακόλουθα,
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(α) Στα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτη=
µένου που αφορά την προστασία των  συµπεριλαµβανοµένων
των µέτρων που απαιτούνται µε βάση τις νοµοθεσίες που αναφέρο=
νται στο άρθρο 25 και στο Μέρος Α του Παραρτήµατος

(β) στα µέτρα που κρίνονται κατάλληλα για τους σκοπούς του άρθρου
(γ) σε µέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή αποτελεσµατικής και βιώ=

σιµης χρήσης ύδατος για να µην τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των
στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 9 µέχρι

(δ) σε µέτρα που αποσκοπούν στη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 23 συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τη διαφύλαξη της ποιό=
τητας του ύδατος προκειµένου να µειωθεί το επίπεδο της επεξεργα=
σίας καθαρισµού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιµου

(ε) σε ελέγχους επί της άντλησης γλυκών επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων και κατακράτησης γλυκών επιφανειακών υδάτων, στην
τήρηση µητρώου ή  άντλησης και στην επιβολή υποχρέωσης
όπως για την άντληση και κατακράτηση εξασφαλίζεται προηγουµέ=
νως σχετική  οι έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται κατά περιόδους
και εφόσον είναι αναγκαίο, εκσυγχρονίζονται:

Νοείται ότι η αρµόδια αρχή µπορεί να εξαιρεί από τους ανωτέρω
ελέγχους τις αντλήσεις ή κατακρατήσεις που δεν επιφέρουν σηµαντι=
κές επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων

(στ) σε ελέγχους των συστηµάτων  υδάτων, συµπεριλαµβανοµέ=
νης της επιβολής υποχρέωσης όπως εξασφαλίζεται προηγουµένως
άδεια για την τεχνητή ανατροφοδότηση  συστηµάτων αυτών ή την
επαύξηση του περιεχοµένου  τα χρησιµοποιούµενα για τους
σκοπούς αυτούς ύδατα δυνατό να προέρχονται από οποιαδήποτε επι=
φανειακά ή υπόγεια ύδατα, υπό την προϋπόθεση ότι η χρησιµοποίηση
οποιασδήποτε πηγής δε  σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλο=
ντικών στόχων που τίθενται για την πηγή αυτή ή για το σύστηµα υπό=
γειων υδάτων που έτυχε ανατροφοδότησης ή  οι έλεγχοι
αυτοί επανεξετάζονται κατά περιόδους και εφόσον κριθεί αναγκαίο,
εκσυγχρονίζονται=

(ζ) για τις σηµειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλούν
ρύπανση, σε µέτρα κανονιστικής  που λαµβάνονται µε βάση
τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµο ή οποιοδήποτε
άλλο νόµο ή διοικητική πράξη, µε τα οποία επιβάλλονται έλεγχοι επί
των απορρίψεων των σχετικών ρύπων, συµπεριλαµβανοµένης της
απαγόρευσης εισαγωγής ρύπων στα ύδατα ή της απαίτησης για εξα=
σφάλιση σχετικής άδειας η οποία να συνοδεύεται από δεσµευτικούς
όρους ή να βασίζεται σε γενικούς δεσµευτικούς  οι έλεγχοι
αυτοί επανεξετάζονται κατά περιόδους και εφόσον κρίνεται ανα=
γκαίο, εκσυγχρονίζονται=

(η) για τις διάχυτες πηγές που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση, σε
µέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της διοχέτευσης  συµπερι=
λαµβανοµένης της απαγόρευσης εισαγωγής ρύπων στα ύδατα ή της
εξασφάλισης άδειας η οποία να συνοδεύεται από δεσµευτικούς όρους
ή να βασίζεται σε γενικούς δεσµευτικούς κανόνες σύµφωνα µε τον περί
Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµο ή οποιοδήποτε άλλο νόµο ή
κανονιστική διοικητική  οι έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται κατά
περιόδους και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εκσυγχρονίζονται=

 VI.

 του 2002.
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(Η) για τις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σηµαντικές αρνητικές επιπτώ=
σεις στην κατάσταση του  µετά από τις σχετικές  και
επισκοπήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 και στο Παράρτηµα  σε
µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υδροµορφολογικές
υδάτινων  αντιστοιχούν στην επιδίωξη της απαιτούµε=
νης οικολογικής κατάστασης ή του απαιτούµενου καλού οικολογικού
δυναµικού για υδατικά συστήµατα που χαρακτηρίζονται τεχνητά ή
ιδιαιτέρως  οι έλεγχοι που απαιτούνται για το σκοπό
αυτό. διενεργούνται µε βάση τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των
Νερών Νόµο ή οποιοδήποτε άλλο νόµο ή κανονιστική διοικητική
πράξη και συµπεριλαµβάνουν την απαίτηση για εξασφάλιση άδειας η
οποία να συνοδεύεται από δεσµευτικούς όρους ή να βασίζεται σε
γενικούς δεσµευτικούς  οι έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται
κατά περιόδους και εφόσον κρίνεται αναγκαίο,

(ι) σε µέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη της ρύπανσης των επιφα=
νειακών υδάτων από τις ουσίες προτεραιότητας και στην προοδευ=
τική µεύοση της ρύπανσης που προέρχεται από άλλες ουσίες, εφόσον
αυτή  παρεµπόδιζε την επίτευξη  στόχων που καθορίζονται στο
άρθρο 9·

 σε µέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη  διαρροών
 από τεχνικές εγκαταστάσεις και στην πρόληψη ή τη µείωση

 από περιστατικά ρύπανσης  ατυχηµάτων. όπα)ς
στις περιπτώσεις  και µέτρων
γα)γής συστηµάτανν ανίχνευσης τέτοιων  ή συστηµάτων
έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και  για µεύοση το)ν
νο)ν στα υδατικά οικοσυστήµατα οι οποίοι δε  µπορούσαν εύλογα
να προβλεφθούν.

(2) Στο πρόγραµµα µέτρων που αναφέρεται στο εδάφιο (Ι), περιλαµβάνο=
νται και µέτρα που απαγορεύουν τις απορρίψεις  απευθείας στα υπό=
γεια ύδατα, εκτός των ακόλου()ο)ν

(α) Την επαναδιοχέτευση στον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα ύδατος που χρη=
σιµοποιείται για γεωθερµικούς

(β) τη διοχέτευση υδάτονν που περιέχουν ουσίες οι οποίες προέρχονται
 και µόνο από εργασίες αναζήτησης και εξαγα)γής υδρο=

γονανθράκων ή από µεταλλευτικές δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι
η διοχέτευση αυτή δεν περιέχει ουσίες που δεν προέρχονται από τις
δραστηριότητες αυτές.

(γ) τη διοχέτευση  για τεχνικούς λόγους, σε  σχηµατι=
σµούς από τους οποίους έχουν εξαχθεί υδρογονάνθρακες ή άλλες
ουσίες ή σε γεο)λογικούς σχηµατισµούς οι οποίοι, για φυσικούς
λόγους, είναι  ακατάλληλοι για άλλους σκοπούς, υπό τον
όρο ότι η διοχέτευση αυτή δεν περιέχει ουσίες που δεν προέρχονται
από τις δραστηριότητες

(δ) την επαναδιοχέτευση  υδάτο)ν που αντλούνται από ορυχεία
και λατοµεία ή που συνδέονται µε την κατασκευή ή τη συντήρηση
έργο)ν πολιτικής

(ε) τη διοχέτευση φυσικού αερίου ή υγραερίου  προς αποθήκευση
σε  σχηµατισµούς οι οποίοι, για φυσικούς λόγους, είναι
µονίµως ακατάλληλοι για άλλους

 II.
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(στ) τη διοχέτευση  αερίου ή υγραερίου  προς αποθήκευση σε
άλλους  σχηµατισµούς όταν υπάρχει επιτακτική ανάγκη
για την ασφάλεια του εφοδιασµού σε αέριο και όταν η διοχέτευση πραγ=
µατοποιείται κατά τρόπο που δεν παρουσιάζει ή δε  παρουσιάσει
κίνδυνο υποβάθµισης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων

(ζ) την εκτέλεση κατασκευαστικών και οικοδοµικών εργασιών και εργα=
σιών πολιτικής µηχανικής και παρόµοιων δραστηριοτήτων επί ή εντός
του εδάφους που έρχεται σε επαφή µε τα υπόγεια ύδατα, νοουµένου

• ότι τηρούνται οι διατάξεις οποιουδήποτε νόµου ή κανονιστικής διοι=
κητικής πράξης που αφορούν τις εν λόγω εργασίες ή

(η) τις απορρίψεις µικρών  ουσιών οι οποίες πραγµατοποιού=
νται για επιστηµονικούς λόγους για το χαρακτηρισµό, την προστασία
ή την αποκατάσταση υδατικών  νοουµένου ότι περιορί=
ζονται αυστηρά στην απαιτούµενη ποσότητα.

(3) Οι εξαιρέσεις που προσδιορίζονται στο εδάφιο (2), ισχύουν εφόσον οι
απορρίψεις δε θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των
που καθορίζονται για το υδατικό σύστηµα στο οποίο οι απορρίψεις αυτές
πραγµατοποιούνται.

(4) Η εφαρµογή των µέτρων που θεσπίζονται µε βάση το παρόν άρθρο,
πρέπει να µην οδηγεί στην αύξηση της ρύπανσης το)ν θαλάσσιων υδάτων

 των  οποιουδήποτε άλλου νόµου, να µην οδηγεί αµέ=
σως ή  στην αύξηση της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων:

Νοείται ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν εφόσον η συµµόρφωση µε
αυτές  είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
συνόλου.

21. Τα συµπληρωµατικά µέτρα που περιλαµβάνει το πρόγραµµα µέτρων
στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 19, αποτελούν µέτρα επιπλέον
µέτρων τα οποία εφαρµόζονται µε σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι
άρθρων 9 έως 17. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται τα αναφερόµενα στο
Μέρος Β του Παραρτήµατος VI καθώς και άλλα µέτρα που παρέχουν πρό=
σθετη προστασία ή  µεταξύ  και αυτά για τα
οποία προβλέπουν οι διεθνής συµφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 3(ε).

22.—(1)  Υπουργικό Συµβούλιο µεριµνά ώστε το αργότερο έξι έτη µετά
την έναρξη της ισχύος του παρόντος  να καταρτιστεί σχέδιο διαχείρι=
σης λεκάνης απορροής ποταµού (στη συνέχεια αναφερόµενο ως  το
οποίο να καλύπτει ολόκληρο το έδαφος της ∆ηµοκρατίας και να περιλαµβά=
νει όλες τις πληροφορίες που εκτίθενται  στο Παράρτηµα
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που προβλέπεται να περιλαµβά=
νονται σ' αυτό από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόµου.

(2)  σχέδιο καταρτίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στα εδάφια (3) µέχρι (7) και δηµοσιεύεται το αργότερο έξι χρόνια µετά την
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.

(3) Για σκοπούς εκπόνησης του σχεδίου, η αρµόδια αρχή µεριµνά
προηγουµένως να δηµοσιευθούν και να τεθούν στη διάθεση του κοινού,
συµπεριλαµβανόµενων των προσώπων που χρησιµοποιούν το νερό, τα ακό=
λουθα προκειµένου να διατυπωθούν παρατηρήσεις:

(α) Χρονοδιάγραµµα και πρόγραµµα  τουλάχιστο τρία χρόνια
πριν από την περίοδο στην οποία αναφέρεται το σχέδιο, συµπεριλαµ=
βανοµένης και έκθεσης αναφορικά µε τα µέτρα που  ληφθούν για
τις σχετικές διαβουλεύσεις=

Παράρτηµα VI.

ποταµοί1.

 VII.
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Καθορισµός
υδατικών

 χρησιµο=
 για

 νερό.

Παράρτηµα V.

 του 2001.

(β)  επισκόπηση των σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης των
υδάτων, τα οποία εντοπίστηκαν στη λεκάνη απορροής ποταµού,
τουλάχιστο χρόνια πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία
αναφέρεται το

(γ) αντίγραφα προσχεδίου του σχεδίου, ένα τουλάχιστο χρόνο πριν από
την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το σχέδιο.

(4)  ενδιαφερόµενος µπορεί, αφού υποβάλει σχετική αίτηση, να εξα=
σφαλίσει πρόσβαση σε βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες που χρησιµοποιή=
θηκαν για την εκπόνηση του πιο πάνω προσχεδίου.

(5) Προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα διαβουλεύσεων και ενεργού συµ=
µετοχής των ενδιαφεροµένων στην εκπόνηση του σχεδίου, παρέχεται προθε=
σµία τουλάχιστον έξι µηνών για υποβολή  παρατηρήσεων σχετικά µε
τα έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4).

(6)  Υπουργικό Συµβούλιο µεριµνά ώστε το σχέδιο να αναθεωρείται και
ενηµερώνεται το αργότερο δώδεκα χρόνια µετά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου  στη  ανά εξαετία. Σε τέτοια  εφαρ=
µόζονται εξίσου τα εδάφια (3), (4) και (5):

Νοείται ότι στις ανωτέρω ενηµερώσεις
(α) Επισκόπηση της εφαρµογής των µέτρων που αναφέρονται στα άρθρα

19,  και  και
(β) περίληψη των τυχόν πρόσθετων µέτρων.

(7) Χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόµου, το
σχέδιο µπορεί, για σκοπούς χειρισµού ειδικών πτυχών της διαχείρισης των
υδάτων,  συµπληρώνεται µε την κατάρτιση λεπτοµερέστερων προγραµµάτων
και  σχεδίων για κάθε υπολεκάνη. τοµέα,  ή τύπο ύδατος.

ΜΕΡΟΣ IV
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΣ

23.—(Ι) Η αρµόδια αρχή µεριµνά για τον καταρτισµό καταλόγου στον
οποίο να καθορίζονται όλα τα υδατικά συστήµατα στη ∆ηµοκρατία τα

(α) Χρησιµοποιούνται για τη λήψη ύδατος για σκοπούς ανθρώπινης
κατανάλωσης και παρέχουν κατά µέσο όρο άνω των 10m3 ύδατος
ηµερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από πενήντα  και

(β) προορίζονται να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά για τη λήψη ύδατος
για σκοπούς ανθρώπινης κατανάλωσης.

(2) Όλα τα υδατικά συστήµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (Ι) και τα
οποία παρέχουν κατά µέσο όρο άνω των 100m3 ηµερησίως, παρακολουθού=
νται σύµφωνα µε το άρθρο 24 και τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος V.

(3) Για κάθε υδατικό σύστηµα που καθορίζεται στον κατάλογο που αναφέ=
ρεται στο εδάφιο (1), εκτός από τη συµµόρφωση µε τους στόχους των άρθρων
9 µέχρι 17 για τα επιφανειακά υδατικά συστήµατα, περιλαµβανοµένων των
ποιοτικών  που καθορίζονται µε οποιοδήποτε άλλο νόµο, η αρµό=
δια αρχή διασφαλίζει όπως υπό το εφαρµοζόµενο  επεξεργασίας
ύδατος και σύµφωνα µε τη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία της Ευρωπαϊ=
κής Κοινότητας, το νερό που προκύπτει πληροί τις απαιτήσεις του περί της
Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και
χος) Νόµου του

(4) Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία προστασία
των υδατικών συστηµάτων που καθορίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) µε
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σκοπό να  η υποβάθµιση της  τους και έτσι να µειωθεί
το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισµού που απαιτείται για την παραγωγή πόσι=
µου ύδατος. Για την προστασία αυτή η αρµόδια αρχή µπορεί να εκδίδει δια=
τάγµατα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µε τα
οποία να καθορίζει ζώνες προστασίας για τα εν  υδατικά συστήµατα.

24.—(Ι) Η αρµόδια αρχή µεριµνά για την κατάρτιση τέτοιων προγραµµά=
των για την παρακολούθηση της κατάστασης των  ώστε µέσω των
προγραµµάτων αυτών να παρουσιάζεται µια συνεκτική και συνολική εικόνα
της κατάστασης το)ν υδάτων σε όλο το έδαφος της ∆ηµοκρατίας.

(2) Τα προγράµµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
(α) Για τα επιφανειακά

 τον όγκο και τη στάθµη ή το ρυθµό ροής τους, στην έκταση που
αφορά την οικολογική και χηµική τους κατάσταση και το οικο=
λογικό τους  και

 την οικολογική και χηµική τους κατάσταση και το οικολογικό
τους δυναµικό=

(β) για τα υπόγεια ύδατα, την παρακολούθηση της χηµικής και της ποσο=
τικής τους κατάστασης.

(3) Για τις προστατευόµενες περιοχές, τα  προγράµµατα συµπλη=
ρώνονται µε τις προδιαγραφές που περιέχονται στην εναρµονιστική µε το
κοινοτικό κεκτηµένο νοµοθεσία µε βάση την οποία έχουν καθοριστεί οι προ=
στατευόµενες περιοχές της ∆ηµοκρατίας.

(4) Τα ανωτέρω προγράµµατα τίθενται σε εφαρµογή το αργότερο σε τρία
χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό µε το  αυτό
νόµο και η παρακολούθηση της κατάστασης  διενεργείται σύµ=

φωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος V.
25.—(1) Όλες οι απορρίψεις στα επιφανειακά ύδατα  ρύπων οι οποίοι

αναφέρονται στο Παράρτηµα VIII, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απορρί=
ψεις που δυνατό να πραγµατοποιούνται µε βάση οποιοδήποτε νοµοθέτηµα
που αναφέρεται στο Παράρτηµα IX ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό νοµοθέτηµα
της  Κοινότητας, ελέγχονται σύµφωνα µε τη συνδυασµένη προ=
σέγγιση που καθορίζεται στις επόµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη σχετική νοµοθεσία, το αργό=
τερο σε εννέα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου
καθιερωθούν και

(α) Έλεγχος όλων το)ν απορρίψεων στα επιφανειακά ύδατα σύµφο)να µε
τις καλύτερες διαθέσιµες

(β) σχετικές οριακές τιµές  και
(γ) στις περιπτώσεις των διάχυτων επιπτώσεο)ν, έλεγχοι, περιλαµβανο=

µένων, αναλόγως της περιπτώσεως, το)ν βέλτιστων περιβαλλοντικών
πρακτικο)ν.

(3) Η καθιέρωση και εφαρµογή  όσων αναφέρονται στο εδάφιο (2),
πραγµατοποιείται όπως

(α) Τα νοµοθετήµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα
(β) οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που εκδίδονται κατ' εφαρ=

µογή του άρθρου  της  και
(γ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό νοµοθέτηµα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή

Κοινότητα.

Παρακολούθηση
της κατάστασης
των υδάτων.

Παράρτηµα V.

 σε
επιφανειακά
ύδατα.
Παράρτηµα
Παράρτηµα
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(4) Εάν οποιοσδήποτε ποιοτικός  ή ποιοτικό πρότυπο που έχει
καθοριστεί  του παρόντος Νόµου, ή οποιουδήποτε άλλου
νόµου ή κανονισµού, ή νοµοθετήµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απαιτεί
αυστηρότερους όρους από εκείνους που  προέκυπταν από την εφαρµογή
των εδαφίων (2) και (3). τότε εφαρµόζονται  αναλογία αυστηρότεροι
έλεγχοι  απορρίψεων.

 από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόµου και
οποιεσδήποτε διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου ή κανονισµού, για τα

 ύδατα στα οποία απορρίπτονται οποιεσδήποτε από τις ουσίες προ=
τεραιότητας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Χ, ισχύουν τα ποιοτικά
περιβαλλοντικά πρότυπα και οι έλεγχοι των  στις πηγές τους,
όπως αυτά καθορίζονται από την  Κοινότητα µε βάση την παρά=
γραφο 8 το άρθρου  της Οδηγίας και από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης
των  Νόµο του 2002.

(2) Εάν τα  πρότυπα και οι έλεγχοι που καθορίζο=
 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε βάση την παράγραφο 8 του άρθρου

της Οδηγίας, δεν  από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα εντός τριών
 από την έναρξη της ισχύος του παρόντος  τότε καθορίζονται

από την αρµόδια αρχή µε βάση. µεταξύ άλλων, την εξέταση όλων των τεχνι=
κών  περιορισµού. Ο καθορισµός γίνεται µε διάταγµα της αρµόδιας
αρχής που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(3) Με διάταγµα της αρµόδιας αρχής που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφη=
µερίδα της ∆ηµοκρατίας, καθορίζονται ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα
και για οποιεσδήποτε ουσίες προτεραιότητας που προστίθενται από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον κατάλογο  προτεραιότητας σύµφωνα µε
την παράγραφο 8 του άρθρου 16 της Οδηγίας. Το διάταγµα εκδίδεται αφού
παρέλθουν  τουλάχιστο  από την προσθήκη
στον  νοουµένου ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει στο µεταξύ
καθορίσει τέτοια πρότυπα.

ΜΕΡΟΣ V
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

27.—(Ι) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, η
αρµόδια αρχή καθορίζει την πολιτική τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος στη
∆ηµοκρατία και για  σκοπό αυτό λαµβάνει υπόψη την αρχή της ανάκτησης
του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για
το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους  επίσης την οικονοµική ανά=
λυση που διενεργείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα III και ειδικότερα σύµ=
φωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

(2) Για σκοπούς εφαρµογής του εδαφίου (1), η αρµόδια αρχή µεριµνά (άστε
µέχρι το

(α) Οι πολιτικές τιµολόγησης του ύδατος να παρέχουν κατάλληλα κίνη=
τρα στους χρήστες του ύδατος για να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά
τους υδάτινους πόρους και να συµβάλλουν µε τον τρόπο αυτό στην
επίτευξη των  του παρόντος

(β) να διασφαλιστεί ότι στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδα=
τος, η οποία  βασίζεται στην οικονοµική ανάλυση που  διενερ=
γείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα III και λαµβανοµένης υπόψη της
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»,  συµβάλλουν κατάλληλα οι διάφο=
ρες χρήσεις του ύδατος, οι οποίες  πρέπει να διαχωριστούν τουλά=
χιστο σε χρήσεις στη  στα νοικοκυριά και στη γεωργία.
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(3) Κατά την εφαρµογή των ανίοτέρω, η αρµόδια αρχή  να συνεκτιµά
 και τις οικονοµικές  της ανά=

κτηοης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής
ή των περιοχών που επηρεάζονται.

(4) Η αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίσει την µη εφαρµογή των διατά=
ξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και κατά συνέπεια την µη εφαρµογή

 διατάξεων του εδαφίου (6)(α). εάν κρίνει ότι υφίστανται ιδιά=
ζουσες συνθήκες που  τούτο για συγκεκριµένη δραστηριότητα
χρήσης ύδατος και νοουµένου ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τους σκοπούς του
παρόντος Νόµου και την επίτευξη των  του.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν  τη χρηµατοδό=
τηση συγκεκριµένων προληπτικών ή  µέτρων που αποσκοπούν
στην επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόµου.

(6) Στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού που καταρτίζεται
µε βάση το άρθρο 22,

(α) Οι προγραµµατιζόµενες ενέργειες για την εφαρµογή των
(2) και (3)· και

(β) σε  που λαµβάνεται απόφαση µε βάση το εδάφιο (4). οι
λόγοι στους οποίους στηρίζεται η απόφαση.

28.—(1) Η αρµόδια αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή και σε οποιοδήποτε
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος της  Κοινότητας, εντός τριών
µηνών από τη  του, αντίγραφο του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταµού και  του.

(2) Εντός  ν ετών από τη δηµοσίευση του  ή την
του, η αρµόδια αρχή διαβιβάζει προς την Επιτροπή ενδιάµεση έκθεση στην
οποία περιγράφεται η πρόοδος που έχει σηµειωθεί  προς την εφαρµογή του
προβλεπόµενου προγράµµατος µέτρων.

(3) Η αρµόδια αρχή διαβιβάζει προς την Επιτροπή, εντός  µηνών από
την ολοκλήρωση τους, συνοπτικές εκθέσεις σχετικά

(α) Τις αναλύσεις που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου  και
(β) τα προγράµµατα παρακολούθησης που καταρτίζονται δυνάµει του

άρθρου 24,
και τα οποία αφορούν το πρώτο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποτα=
µού που αναφέρεται στο άρθρο 22.

29. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η αρµόδια
αρχή µπορεί να συµβουλεύεται οποιαδήποτε καθοδηγητικά κείµενα που περιέ=
χουν συστάσεις σχετικές µε την εφαρµογή της  τα οποία εκδίδονται
µε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και απευθύνονται προς τα κράτη
µέλη.

30.—(1) Τηρουµένων των  του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης
του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται µε Θέµατα Περιβάλλοντος
Νόµου του 2000, η αρµόδια αρχή µπορεί  από οποιοδήποτε δηµόσιο
υπάλληλο όπως παραχωρεί  αυτή οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία που
αυτός κατέχει λόγιο αρµοδιότητας και τα οποία θεωρούνται χρήσιµα ή ανα=
γκαία για σκοπούς εφαρµογής  διατάξεων του παρόντος Νόµου.

(2) Στο παρόν άρθρο, ο όρος «δηµόσιος υπάλληλος» περιλαµβάνει και
τους υπαλλήλους  ∆ήµων και  ν Κοινοτικών  και
των οργανισµών, συµβουλίων, επιτροπών ή άλλίον  που ιδρύθηκαν
και λειτουργούν µε βάση οποιοδήποτε νόµο.

 τ η ;

Κοινότητα;.

 αρµόδια

 2000.



Κανονισµών.

Επηρεασµός
άλλων νόµων.

Έναρξη της
ισχύος του

Ν. 13(Ι)/2004

31. Οι τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες για την προσαρµογή των
 του παρόντος

(α) Στην επιστηµονική και τεχνική  ή
 σε Οδηγίες ή άλλη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που δηµο=

σιεύεται µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος  ή
(γ) σε υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατίας, οι οποίες προκύπτουν από διε=

θνείς συµβάσεις,
µπορούν να θεσπίζονται µε διάταγµα του Υπουργού που δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

32.—(1)  Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει κανονισµούς για την
καλύτερη εφαρµογή  διατάξεων του παρόντος Νόµου και ειδικότερα για
τη ρύθµιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέµατα,

(α) Την επιβολή υποχρεώσεων ή την ανάθεση εξουσιών σε οποιαδήποτε
δηµόσια αρχή ή σε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό  αναφο=
ρικά µε την εφαρµογή  διατάξεων του παρόντος
Νόµου και  διατάξεων  20,  και

(β) την εφαρµογή τεχνικών προδιαγραφών και
για την ανάλυση και την παρακολούθηση της κατάστασης των υδά=
των.  θεσπίζονται από την Επιτροπή µε βάση τη διαδικασία του
άρθρου  της

(γ) τον καθορισµό των λεπτοµερειών σε σχέση µε τον προσδιορισµό και
την εφαρµογή οποιωνδήποτε µέτρων που η αρµόδια αρχή πρέπει να
εφαρµόσει  µε τις διατάξεις του

(δ) τον καθορισµό πρόσθετων κριτηρίων µε βάση τα οποία καθορίζεται η
• πολιτική τιµολόγησης των  ύδατος σύµφωνα µε το άρθρο

(ε) τον καθορισµό λεπτοµερειών αναφορικά µε τις δηµοσιεύσεις ή την
πληροφόρηση των  και του κοινού σε  για τα
οποία πρέπει να παρέχεται πληροφόρηση  µε το Νόµο και
τις ενέργειες για την ενθάρρυνση της συµµετοχής τους στην εφαρµογή
του παρόντος

(2) Οι κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το εδάφιο (1), µπορούν να προ=
βλέπουν για διάπραξη αδικηµάτων σε περιπτώσεις παράβασης των
τους, και, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του αδικήµατος, την επιβολή ποινής
φυλάκισης µέχρι τρία χρόνια, ή την επιβολή χρηµατικής ποινής µέχρι είκοσι
χιλιάδες λίρες, ή την επιβολή και των δύο αυτών ποινών.

33. Εκτος εάν προβλέπεται  οι διατάξεις του παρόντος Νόµου
υπερισχύουν των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόµου στην έκταση που
αφορούν ή ρυθµίζουν  διαχείρισης ή προστασίας των υδάτων.

34. Η ισχύς του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι άρχισε την 22α ∆εκεµβρίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 4)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ

Τα ακόλουθα στοιχεία για την αρµόδια αρχή περιέχονται σε έκθεση προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

i) Όνοµα και διεύθυνση της αρµόδιας αρχής: Επίσηµο όνοµα και
∆ιεύθυνση.

 Γεωγραφική κάλυψη της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού: Τα
ονόµατα των κυριότερων ποταµών στην περιοχή λεκάνης απορροής
ποταµού, µαζί µε ακριβή περιγραφή των ορίων της περιοχής λεκάνης
απορροής ποταµού. Τα ως άνω στοιχεία πρέπει κατά το δυνατόν να είναι
διαθέσιµα για να εισαχθούν στο γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (GIS)
ή/και στο γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών της Επιτροπής

iii) Νοµικό καθεστώς της αρµόδιας αρχής: Περιγραφή του νοµικού
καθεστώτος της αρµόδιας αρχής.

 Αρµοδιότητες: 6 Περιγραφή των νοµικών και των διοικητικών
αρµοδιοτήτων της αρµόδιας αρχής και του ρόλου της στην περιοχή
λεκάνης απορροής ποταµού.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Άρθρα  20)

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Υ∆ΑΤΑ

1.1. Χαρακτηρισµός των τύπων συστηµάτων επιφανειακών υδάτων

Η αρµόδια αρχή προσδιορίζει την τοποθεσία και τα όρια των συστηµάτων
επιφανειακών υδάτων και πραγµατοποιεί αρχικό χαρακτηρισµό όλων των
συστηµάτων αυτών µε την ακόλουθη µεθοδολογία. Για τον αρχικό αυτό
χαρακτηρισµό, η αρµόδια αρχή µπορεί να συνενώνει διάφορα συστήµατα
επιφανειακών υδάτων.

 Τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης
απορροής ποταµού κατατάσσονται είτε σε µια από τις ακόλουθες
κατηγορίες επιφανειακών υδάτων 6 ποταµοί, λίµνες, µεταβατικά ύδατα ή
παράκτια ύδατα 6 είτε ως τεχνητά συστήµατα επιφανειακών υδάτων είτε ως
ιδιαιτέρως τροποποιηµένα υδατικά συστήµατα.

ϋ) Για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων, τα σχετικά συστήµατα
επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού,
διακρίνονται σε τύπους. Οι τύποι αυτοί ορίζονται είτε µε το "σύστηµα Α" είτε
µε το "σύστηµα Β", τα οποία περιγράφονται στο σηµείο 1.2.

iii) Εάν χρησιµοποιείται το σύστηµα Α, τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων
εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού διαχωρίζονται πρώτα στις
αντίστοιχες οικοπεριοχές  τις γεωγραφικές περιοχές που
περιγράφονται στο σηµείο  και εµφαίνονται στο σχετικό χάρτη του
παραρτήµατος XI. Στη συνέχεια, τα υδατικά συστήµατα κάθε οικοπεριοχής
διαχωρίζονται σε τύπους συστηµάτων επιφανειακών υδάτων µε βάση τους
περιγραφείς των πινάκων του συστήµατος Α.

 Εάν χρησιµοποιείται το σύστηµα Β, η αρµόδια αρχή πρέπει να επιτυγχάνει
τουλάχιστον τον ίδιο βαθµό διαχωρισµού που  επιτυγχάνονταν µε το
σύστηµα Α. Κατά συνέπεια, τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων εντός της
περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού διαχωρίζονται σε τύπους βάσει των
τιµών των υποχρεωτικών περιγραφέων και των προαιρετικών περιγραφέων
ή συνδυασµών περιγραφέων που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται ο
αξιόπιστος υπολογισµός των τυποχαρακτηριστικών βιολογικών συνθηκών
αναφοράς.

ν) Για τα τεχνητά και τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα συστήµατα επιφανειακών
υδάτων, ο διαχωρισµός πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους περιγραφείς,6
ανάλογα µε την κατηγορία επιφανειακών υδάτων προς την οποία οµοιάζει
περισσότερο το συγκεκριµένο ιδιαιτέρως τροποποιηµένο ή τεχνητό υδατικό



 Η αρµόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή χάρτη ή χάρτες (σε µορφή GIS)
της γεωγραφικής  των τύπων που αντιστοιχούν στο βαθµό
διαχωρισµού που απαιτείται βάσει του συστήµατος Α.

1.2. Οικοπεριοχες και τύποι συστηµάτων επιφανειακών υδάτων

1.2.1. Ποταµοί

Σύστηµα Α

Σταθερή τυπολογία

Οικοπεριοχή

Τύπος

Περιγραφές

 του χάρτη Α του παραρτήµατος XI

Τυπολογία υψοµέτρου
υψηλός > 800 m
µέσου υψοµέτρου 2006800 m

 <200 m

Τυπολογία µεγέθους βάσει της υδρολογικής λεκάνης
µικρός 106100 km2

 > 10061000 km2

.  > 1  000 km2

πολύ µεγάλος > 10 000 km2

Γεωλογία
ασβεστολιθικός
πυριτικός
οργανικός

Σύστηµα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισµός

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Προαιρετικοί παράγοντες

Φυσικοί και χηµικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα
χαρακτηριστικά του ποταµού ή τµήµατος του ποταµού και, κατά
συνέπεια, τη δοµή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσµού

Υψόµετρο
Γεωγραφικό πλάτος
Γεωγραφικό µήκος
Γεωλογία
Μέγεθος

Απόσταση από την πηγή του ποταµού
Ενέργεια του ρεύµατος (συνάρτηση του ρεύµατος και της κλίσης)
Μέσο πλάτος νερού
Μέσο βάθος νερού
Μέση κλίση νερού
Μορφή και σχήµα της κύριας κοίτης του ποταµού
Κατηγορία παροχής (ροής) ποταµού
Σχήµα κοιλάδας
Μεταφορά στερεών
Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων
Μέση σύνθεση υποστρώµατος
Χλωριούχες ενώσεις
Φάσµα ατµοσφαιρικής
Μέση ατµοσφαιρική
Βροχόπτωση



1.2.2. Λίµνες

Σύστηµα Α

 τυπολογία

Οικοπεριοχή

Τύπος

Περιγραφές

Οικοπεριοχές του χάρτη Α του παραρτήµατος XI

Τυπολογία υψοµέτρου
υψηλός >  m
µέσου υψοµέτρου 2006800 m
πεδινός <200

Τυπολογία βάθους βάσει του µέσου βάθους

Τυπολογία µεγέθους βάσει της επιφάνειας
0,561 km2

 km2

106100 km2

•'

Γεωλογία
ασβεστολιθικός
πυριτικός
οργανικός

Σύστηµα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισµός

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Προαιρετικοί παράγοντες

Φυσικοί και χηµικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα
 της λίµνης  κατά συνέπεια, τη δοµή και τη

σύνθεση του

Υψόµετρο
Γεωγραφικό πλάτος
Γεωγραφικό µήκος
Βάθος
Γεωλογία
Μέγεθος

Μέσο βάθος νερού
Σχήµα λίµνης
Χρόνος παραµονής
Μέση ατµοσφαιρική θερµοκρασία
Φάσµα ατµοσφαιρικής
Μεικτικά χαρακτηριστικά  µονοµεικτική, διµεικτική, πολυµεικτική)
Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων
Βασική κατάσταση  ουσιών
Μέση σύνθεση υποστρώµατος
∆ιακύµανση της στάθµης του νερού



1.2.3. Μεταβατικά ύδατα

Σύστηµα Α

Σταθερή τυπολογία

Οικοπεριοχή

Τύπος

Περιγραφές

Οι ακόλουθες περιοχές του χάρτη Β του παραρτήµατος XI:
Βαλτική Θάλασσα
Θάλασσα του
Νορβηγική Θάλασσα
Βόρεια Θάλασσα
Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός
Μεσόγειος

Βάσει της µέσης ετήσιας αλατότητας
 γλυκό νερό

0,56<5 °/οο µικρής αλατότητας
 µέσης αλατότητας

 υψηλής αλατότητας
306<40  µεγάλου εύρους αλατότητας

Βάσει του µέσου παλιρροιακού φάσµατος
< 2 m µικροπαλιρροιακό
264 m µεσοπαλιρροιακό
> 4 m µακροπαλιρροιακό

Σύστηµα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισµός

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Προαιρετικοί παράγοντες

Φυσικοί και χηµικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα
χαρακτηριστικά των µεταβατικών υδάτων και, κατά συνέπεια, τη δοµή
και τη σύνθεση  βιολογικού πληθυσµού.

Γεωγραφικό πλάτος
Γεωγραφικό µήκος
Παλιρροιακό φάσµα
Αλατότητα

Βάθος
Ταχύτητα ρεύµατος
Έκθεση στα κύµατα
Χρόνος παραµονής
Μέση θερµοκρασία νερού
Μεικτικά χαρακτηριστικά

Μέση σύνθεση υποστρώµατος
Σχήµα
Φάσµα θερµοκρασίας νερού
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1.2.4. Παράκτια ύδατα

 Α

Σταθερή τυπολογία

Οικοπεριοχή

Τύπος

Περιγραφές

 ακόλουθες περιοχές του χάρτη Β του παραρτήµατος XI:

Βαλτική Θάλασσα
Θάλασσα του Μπάρεντς
Νορβηγική Θάλασσα
Βόρεια Θάλασσα
Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός
Μεσόγειος Θάλασσα

Βάσει της µέσης ετήσιας αλατότητας

 γλυκό νερό
 µικρής αλατότητας

 µέσης αλατότητας
 υψηλής αλατότητας
 µεγάλου εύρους αλατότητας

Βάσει του µέσου βάθους

ρηχά νερά <  m
 νερά µέσου βάθους

βαθιά νερά >200 m

 Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισµός

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Προαιρετικοί παράγοντες

Φυσικοί και  οι οποίοι καθορίζουν τα
χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων και, κατά συνέπεια, τη δοµή
και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσµού.

Γεωγραφικό πλάτος
Γεωγραφικό µήκος
Παλιρροιακό φάσµα
Αλατότητα

Ταχύτητα ρεύµατος
Έκθεση στα κύµατα
Μέση θερµοκρασία νερού
Μεικτικά χαρακτηριστικά
Θολότητα
Χρόνος παρακράτησης (σε κλειστούς κόλπους)
Μέση σύνθεση υποστρώµατος
Φάσµα θερµοκρασίας νερού
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1.3. Καθορισµός  συνθηκών αναφοράς για τους
διαφόρους τύπους συστηµάτων επιφανειακών υδάτων

i) Για κάθε τύπο συστηµάτων επιφανειακών υδάτων που χαρακτηρίζεται
σύµφωνα µε το σηµείο 1.1, καθορίζονται τυποχαρακτηριστικές

 και φυσικοχηµικές συνθήκες που αντιπροσωπεύουν τις
τιµές των υδροµορφολογικών και φυσικοχηµικών ποιοτικών στοιχείων τα
οποία ορίζονται στο σηµείο 1.1 του παραρτήµατος  για το συγκεκριµένο
σύστηµα επιφανειακών υδάτων όταν η οικολογική του κατάσταση
χαρακτηρίζεται ως υψηλή στο σχετικό πίνακα του σηµείου 1.2 του
παραρτήµατος V. Καθορίζονται τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες
που αντιπροσωπεύουν τις τιµές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων τα
οποία ορίζονται στο σηµείο 1.1 του παραρτήµατος V και τα οποία
προβλέπονται για το συγκεκριµένο σύστηµα επιφανειακών υδάτων όταν η
οικολογική του κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υψηλή στο σχετικό πίνακα του
σηµείου 1.2 του παραρτήµατος V.

 Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών του παρόντος σηµείου σε ιδιαιτέρως
τροποποιηµένα ή τεχνητά επιφανειακά υδατικά συστήµατα, οι αναφορές της
υψηλής οικολογικής κατάστασης νοούνται ως αναφορές στο µέγιστο
οικολογικό δυναµικό το οποίο ορίζεται στον πίνακα 1.2.5 του παραρτήµατος
V. Οι τιµές του µέγιστου οικολογικού δυναµικού  υδατικού συστήµατος
επανεξετάζονται ανά εξαετία.

iii) Οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες για τους σκοπούς των σηµείων ι) και ϋ)
και οι τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες µπορούν είτε να έχουν
χωρική βάση, είτε να βασίζονται σε µοντέλο, είτε να υπολογίζονται µε
συνδυασµό των µεθόδων  Όταν δεν είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν οι µέθοδοι αυτές, η αρµόδια αρχή µπορούν να βασίζονται
σε εισηγήσεις  τον καθορισµό των συνθηκών αυτών.
Κατά τον καθορισµό της υψηλής οικολογικής κατάστασης σε σχέση µε τη
συγκέντρωση συγκεκριµένων συνθετικών ρύπων, ως όρια ανίχνευσης
λαµβάνονται εκείνα που είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε τις τεχνικές που
είναι διαθέσιµες κατά τον καθορισµό των τυποχαρακτηριστικών συνθηκών.

 Για τις τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες αναφοράς µε χωρική
βάση, η αρµόδια αρχή καταρτίζουν δίκτυο αναφοράς για κάθε τύπο
συστήµατος επιφανειακών υδάτων.  δίκτυο περιλαµβάνει επαρκή αριθµό

 υψηλής κατάστασης, ώστε να παρέχεται επαρκής  για
τις τιµές των συνθηκών αναφοράς, λαµβανοµένων υπόψη της
παραλλακτικότητας των τιµών των ποιοτικών στοιχείων που αντιστοιχούν
σε υψηλή οικολογίκή κατάσταση για το συγκεκριµένο τύπο συστήµατος
επιφανειακών υδάτων και των τεχνικών µοντελοποίησης που εφαρµόζονται
σύµφωνα µε το σηµείο ν).

ν) Οι τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες αναφοράς που βασίζονται σε
µοντέλο µπορούν να υπολογίζονται είτε µε µοντέλα προβλέψεων, είτε µε
µεθόδους προβολής στο παρελθόν. Οι µέθοδοι πρέπει να χρησιµοποιούν
ιστορικά, παλαιολογικά και άλλα διαθέσιµα δεδοµένα, πρέπει δε να



παρέχουν επαρκές επίπεδο εµπιστοσύνης για τις τιµές των συνθηκών
αναφοράς ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι  αυτόν τον τρόπο
υπολογιζόµενες συνθήκες είναι συνεπείς και ισχύουν για κάθε τύπο
συστήµατος επιφανειακών υδάτων.

 Όταν δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν αξιόπιστες συνθήκες αναφοράς
ένα ποιοτικό στοιχείο ενός τύπου συστήµατος επιφανειακών υδάτων λόγω
της υψηλής φυσιολογικής παραλλακτικότητας και όχι απλώς λόγω των
εποχιακών διακυµάνσεων του στοιχείου αυτού, το στοιχείο αυτό µπορεί να
παραλείπεται από την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης για το
συγκεκριµένο τύπο επιφανειακών υδάτων.  περιπτώσεις αυτές, η
αρµόδια αρχή αναφέρουν τους λόγους της παράλειψης αυτής στο σχέδιο
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού. ·

1.4. Προσδιορισµός των πιέσεων

Η αρµόδια αρχή συλλέγει και διατηρεί πληροφορίες για τον τύπο και το µέγεθος
των σηµαντικών ανθρωπογενών πιέσεων που ενδέχεται να ασκούνται στα
συστήµατα επιφανειακών υδάτων κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού,
ιδίως δε:

υπολογίζει και προσδιορίζει τη σηµαντική ρύπανση από σηµειακές πηγές, ιδίως
από ουσίες του παραρτήµατος  που προέρχονται από αστικές,
βιοµηχανικές, γεωργικές και άλλες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, βάσει,
µεταξύ άλλων, των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάµει των νοµοθεσιών οι
οποίες έχουν  για σκοπούς εναρµόνισης µε τα άρθρα6

i) 15 και 17 της οδηγίας

 9 και 15 της οδηγίας

και, για τους σκοπούς του αρχικού σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταµού:

iii) µε το άρθρο  της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ και

iv) τις οδηγίες του Συµβουλίου  78/659/ΕΟΚ και
79/923/ΕΟΚ,

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τη σηµαντική ρύπανση από  πηγές,
ιδίως από ουσίες του παραρτήµατος VIII, που προέρχονται από αστικές,
βιοµηχανικές, γεωργικές και άλλες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, βάσει,
µεταξύ άλλων, των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάµει των νοµοθεσιών οι
οποίες έχουν  για σκοπούς εναρµόνισης6

i) µε τα άρθρα 3, 5 και 6 της οδηγίας

 µε τα άρθρα 7 και 17 της οδηγίας



 µε την οδηγία 98/8/ΕΚ,

και, για τους σκοπούς του  σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταµού:

 µε τις οδηγίες 75/440/ΕΟΚ,  78/659/ΕΟΚ και
79/923/ΕΟΚ·

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τη σηµαντική υδροληψία για αστικές,
βιοµηχανικές, γεωργικές και λοιπές χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
εποχιακών διακυµάνσεων και της ολικής ετήσιας ζήτησης, και την απώλεια του
νερού στα δίκτυα

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τις επιπτώσεις των σηµαντικών µέτρων
ρύθµισης της ροής του νερού, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς και της
εκτροπής του νερού, για τα γενικά χαρακτηριστικά της ροής και τα ισοζύγια

προσδιορίζουν τις σηµαντικές µορφολογικές αλλοιώσεις  υδατικών

υπολογίζουν και προσδιορίζουν άλλες σηµαντικές ανθρωπογενείς επιπτώσεις
στην κατάσταση των επιφανειακών υδάτων και

υπολογίζουν τις µορφές χρήσης της γης, συµπεριλαµβανοµένου του
προσδιορισµού των κυριότερων αστικών, βιοµηχανικών και γεωργικών
περιοχών και, κατά περίπτωση, των αλιευτικών και δασικών περιοχών.

1.5. Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Η αρµόδια αρχή αξιολογεί την  της κβτάστασης των συστηµάτων
επιφανειακών υδάτων στις προαναφερόµενες πιέσεις.

Η αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουν σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη διαθέσιµη πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένων
των δεδοµένων παρακολούθησης του περιβάλλοντος, προκειµένου να
αξιολογούν κατά πόσον είναι πιθανόν τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων µιας
περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού να µην τηρήσουν τους ποιοτικούς
περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται για τα συστήµατα αυτά βάσει των
άρθρων 9617. Για την αξιολόγηση αυτή, η αρµόδια αρχή µπορεΐ να
χρησιµοποιεί και τεχνικές µοντελοποίησης.

Για τα συστήµατα για τα οποία εντοπίζεται κίνδυνος µη τήρησης των ποιοτικών
περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να διεξάγεται, κατά περίπτωση, περαιτέρω
χαρακτηρισµός µε στόχο τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού τόσο των
προγραµµάτων παρακολούθησης που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 24, όσο
και των προγραµµάτων µέτρων που απαιτούνται δυνάµει των άρθρων



2. ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ

2.1. Αρχικός χαρακτηρισµός

Η αρµόδια αρχή προβαίνει σε αρχικό χαρακτηρισµό όλων των συστηµάτων
υπόγειων υδάτων προκειµένου να αξιολογηθούν οι χρήσεις τους και οι κίνδυνοι
που διατρέχουν να µην πληρούν τους στόχους για κάθε σύστηµα υπόγειων
υδάτων σύµφωνα µε τα άρθρα  Για τον αρχικό αυτό χαρακτηρισµό,
αρµόδια αρχή µπορεί να συνενώνει διάφορα συστήµατα υπόγειων υδάτων.
Κατά την ανάλυση αυτή, είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται υφιστάµενα
στοιχεία υδρολογίας, γεωλογίας, εδαφολογίας, χρήσεων γης, απορροών,.
υδροληψιών κ.λπ., προκειµένου να προσδιορίζονται:

η  και τα όρια του ή των συστηµάτων υπόγειων υδάτων,

οι πιέσεις τις οποίες αναµένεται να υποστούν το ή τα συστήµατα υπόγειων
υδάτων, δηλαδή µεταξύ άλλων:

διάχυτες πηγές ρύπανσης,

σηµειακές πηγές ρύπανσης,

υδροληψία,

τεχνητή ανατροφοδότηση,

ο γενικός χαρακτήρας των υπερκείµενων στρωµάτων στην υδρολογική
λεκάνη από την οποία τροφοδοτείται το σύστηµα υπόγειων υδάτων,

τα συστήµατα υπόγειων υδάτων για τα οποία υπάρχουν άµεσα εξαρτηµένα
οικοσυστήµατα επιφανειακών  ή χερσαία οικοσυστήµατα.

2.2. Περαιτέρω χαρακτηρισµός

Έπειτα από τον αρχικό αυτό χαρακτηρισµό, η αρµόδια αρχή προβαίνει σε
περαιτέρω χαρακτηρισµό των συστηµάτων ή των οµάδων συστηµάτων
υπόγειων υδάτων τα οποία έχουν  ότι απειλούνται προκειµένου να
επιτευχθεί ακριβέστερη αξιολόγηση της σοβαρότητας του κινδύνου και να
προσδιοριστούν τα τυχόν µέτρα που  απαιτηθούν δυνάµει των άρθρων 186
21. Συνεπώς, ο χαρακτηρισµός αυτός περιλαµβάνει σχετικές πληροφορίες για
τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και, κατά περίπτωση,
πληροφορίες για:

τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του συστήµατος υπόγειων υδάτων,
συµπεριλαµβανοµένων της έκτασης και του τύπου των γεωλογικών
ενοτήτων,
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τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του συστήµατος υπόγειων υδάτων,
συµπεριλαµβανοµένων της  του πορώδους και της
στεγανότητας,

τα χαρακτηριστικά των επιφανειακών εναποθέσεων και εδαφών στην
υδρολογική λεκάνη από την οποία τροφοδοτείται το σύστηµα υπόγειων
υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων του πάχους, του πορώδους, της
υδροαγωγιµότητας και των απορροφητικών ιδιοτήτων των εναποθεµάτων
και εδαφών,

τα χαρακτηριστικά διαστρωµάτωσης του ύδατος εντός του συστήµατος
υπόγειων υδάτων,

απογραφή των συνδεόµενων επιφανειακών συστηµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των χερσαίων οικοσυστηµάτων και των
συστηµάτων επιφανειακών υδάτων, µε τα οποία συνδέεται δυναµικά το
σύστηµα υπόγειων υδάτων,

εκτιµήσεις των κατευθύνσεων και των ρυθµών ανταλλαγής υδάτων µεταξύ
του συστήµατος υπόγειων υδάτων και των συνδεόµενων επιφανειακών
συστηµάτων και

επαρκή στοιχεία για τον υπολογισµό του µακροπρόθεσµου µέσου ετήσιου
ρυθµού συνολικής ανατροφοδότησης,

το χαρακτηρισµό της χηµικής σύνθεσης των υπόγειων υδάτων,
συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των συµβολών από ανθρώπινη
δραστηριότητα. Όταν καθορίζουν φυσικά βασικά επίπεδα για τα συστήµατα
αυτά υπόγειων υδάτων, η αρµόδια αρχή µπορεί να χρησιµοποιεί τυπολογίες
χαρακτηρισµού υπόγειων υδάτων.

2.3. Επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
των υπόγειων υδάτων

Για τα συστήµατα υπόγειων υδάτων που  στον αρχικό
χαρακτηρισµό που διενεργείται σύµφωνα µε το σηµείο 2.1, ως διατρέχοντα τον
κίνδυνο να µην πληρούν τους στόχους που καθορίζονται για κάθε σύστηµα
δυνάµει των άρθρων  συλλέγονται και διατηρούνται, κατά περίπτωση, οι
ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σύστηµα υπόγειων υδάτων:

α) η  των σηµείων υδροληψίας του συστήµατος υπόγειων υδάτων πλην:

6 των σηµείων υδροληψίας που παρέχουν λιγότερα από  m3 ηµερησίως
κατά µέσον όρο ή

6 των  άντλησης ύδατος προοριζοµένου για ανθρώπινη
κατανάλωση, τα οποία παρέχουν λιγότερα από  m3 ηµερησίως κατά
µέσο όρο ή που εξυπηρετούν λιγότερα από 50
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β) οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί υδροληψίας από τα σηµεία

γ) η χηµική σύνθεση του ύδατος που αντλείται  το σύστηµα υπόγειων

δ) η  των σηµείων του συστήµατος υπόγειων υδάτων στα οποία γίνεται
άµεση εισαγωγή

ε) οι ρυθµοί απόρριψης στα σηµεία

 Π χηµική σύνθεση του ύδατος που εισάγεται στο σύστηµα υπόγειων υδάτων
και

ζ) η χρήση γης στην υδρολογική λεκάνη ή λεκάνες από τις οποίες το σύστηµα
υπόγειων υδάτων δέχεται τις ανατροφοδοτήσεις του,
συµπεριλαµβανοµένων των εισροών ρύπων και των
µεταβολών στα χαρακτηριστικά των ανατροφοδοτήσεων, όπως π.χ. η
εκτροπή και η διαρροή οµβρίων λόγω στεγανοποίησης εδαφών, τεχνητής
ανατροφοδότησης, κατασκευής φραγµάτων ή αποστράγγισης.

2.4. Επισκόπηση των επιπτώσεων των µεταβολών της στάθµης των
υπόγειων υδάτων

Η αρµόδια αρχή εντοπίζει επίσης τα συστήµατα υπόγειων υδάτων για τα οποία
καθορίζονται χαµηλότεροι στόχοι δυνάµει των άρθρων 9617, µεταξύ άλλων
λόγω των επιπτώσεων της κατάστασης του συστήµατος:

 στα επιφανειακά ύδατα και τα συνδεδεµένα χερσαία

ϋ) στη ρύθµιση του ύδατος, την προστασία από τις πληµµύρες και την
αποστράγγιση των γαιών6

iii) στην ανθρώπινη ανάπτυξη.

2.5. Επισκόπηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην ποιότητα των
υπόγειων υδάτων

Η αρµόδια αρχή προσδιορίζει επίσης τα συστήµατα υπόγειων υδάτων για τα
οποία καθορίζονται λιγότερο αυστηροί στόχοι δυνάµει του άρθρου 14 όταν,
λόγω των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας που ορίζεται στο
άρθρο 6(1), το σύστηµα υπόγειων υδάτων είναι τόσο ρυπασµένο ώστε να είναι
ανέφικτο ή δυσανάλογα δαπανηρό να επιτευχθεί καλή χηµική κατάσταση
υπόγειων υδάτων.



1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
(Άρθρα 2,  27)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η οικονοµική ανάλυση περιέχει επαρκείς πληροφορίες, µε επαρκείς
λεπτοµέρειες (λαµβανοµένου υπόψη του κόστους συλλογής των σχετικών
δεδοµένων), ώστε:

α) Να εκτελούνται οι υπολογισµοί που απαιτούνται για να λαµβάνεται υπόψη,
σύµφωνα µε το άρθρο 27, η αρχή της ανάκτησης του κόστους των
υπηρεσιών ύδατος, λαµβανοµένων υπόψη των µακροπρόθεσµων
προβλέψεων της προσφοράς και της ζήτησης ύδατος στην περιοχή λεκάνης
απορροής ποταµού και, όταν απαιτείται:

6 των υπολογισµών του όγκου, των τιµών και του κόστους των υπηρεσιών
ύδατος και

6 των υπολογισµών των σχετικών επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων
των προβλέψεων τέτοιων

β) να επιλέγεται ο αποτελεσµατικότερος συνδυασµός µέτρων για τις χρήσεις
ύδατος, ο οποίος  περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα µέτρων των άρθρων

 βάσει των υπολογισµών του δυνητικού κόστους των µέτρων αυτών.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Άρθρο 8)

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 µητρώο των προστατευόµενων περιοχών του άρθρου 8 περιλαµβάνει τους
ακόλουθους τύπους προστατευόµενων περιοχών:

1) Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη
κατανάλωση σύµφωνα µε το άρθρο

ϋ) περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών µε
οικονοµική

iii) υδατικά συστήµατα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής,
συµπεριλαµβανοµένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα
κολύµβησης,  µε  νοµοθεσία που έχει  για σκοπούς
εναρµόνισης µε την οδηγία

 περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία  ουσιών,
συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες
ζώνες, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που έχει  για σκοπούς
εναρµόνισης µε την οδηγία  και των περιοχών που
χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που
έχει  για σκοπούς εναρµόνισης µε την οδηγία  και

ν) περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικότοπων ή ειδών όταν η
διατήρηση ή η βελτίωση της  των υδάτων είναι σηµαντική για
την προστασία τους, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών τόπων του
προγράµµατος "Φύση  που καθορίζονται δυνάµει της νοµοθεσίας
που έχει  για σκοπούς εναρµόνισης µε τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και
79/409/ΕΟΚ.

2. Η περίληψη του µητρώου που απαιτείται ως µέρος του σχεδίου διαχείρισης
λεκάνης απορροής ποταµού περιλαµβάνει χάρτες στους οποίους εµφαίνεται η

 κάθε προστατευόµενης περιοχής, καθώς και περιγραφή  νοµοθεσίας
βάσει της οποίας έχουν χαρακτηριστεί.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Άρθρα 2, 9, 10, 18,24)

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ

1.1. Ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

1.1.1. Ποταµοί

1.1.2. Λίµνες

1.1.2. Μεταβατικά ύδατα

1.1.4 Παράκτια ύδατα

 Τεχνητά και ιδιαίτερα τροποποιηµένα συστήµατα επιφανειακών υδάτων

 Κανονιστικοί ορισµοί για την ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

1.2.1. Ορισµοί της υψηλής, της  µέτριας οικολογικής κατάστασης ποταµών

 Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης λιµνών

1.2.3. Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης
µεταβατικών υδάτων.

 Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης παράκτιων
υδάτων.

1.2.5. Ορισµοί του µέγιστου, του  και του µέτριου οικολογικού δυναµικού των
ιδιαίτερα τροποποιηµένων ή τεχνητών υδατικών συστηµάτων.

 ∆ιαδικασία που πρέπει να  η αρµόδια αρχή για τη  προτύπων
χηµικής ποιότητας.

1.3. Παρακολούθηση της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των επιφανειακών
υδάτων

1.3.1. Σχεδιασµός της εποπτικής παρακολούθησης

 Σχεδιασµός της επιχειρησιακής παρακολούθησης

1.3.3.  της διερευνητικής παρακολούθησης

1.3.4. Συχνότητα της παρακολούθησης

 Πρόσθετες απαιτήσεις για την παρακολούθηση προστατευόµενων περιοχών

1.3.6. Πρότυπα για την παρακολούθηση ποιοτικών στοιχείων

1.4. Ταξινόµηση και παρουσίαση της οικολογικής κατάστασης

 Συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων βιολογικής παρακολούθησης



1.4.2. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και ταξινόµηση της
οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού δυναµικού.

 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και ταξινόµηση της χηµικής
κατάστασης.

2. ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ

2.1. Ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων

2.1.1. Παράµετρος για την ταξινόµηση της ποσοτικής κατάστασης

2.1.2. Ορισµός της ποσοτικής κατάστασης

2.2. Παρακολούθηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

 ∆ίκτυο παρακολούθησης της στάθµης των υπόγειων υδάτων

2.2.2. Πυκνότητα των τόπων παρακολούθησης

2.2.3. Συχνότητα της παρακολούθησης

2.2.4. Ερµηνεία και παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων

2.3. Χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων

 Παράµετροι για τον προσδιορισµό της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.3.2. Ορισµός της καλής χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.4. Παρακολούθηση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

 ∆ίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων

2.4.2. Εποπτική παρακολούθηση ·

2.4.3. Επιχειρησιακή παρακολούθηση

2.4.4. ∆ιαπίστωση των τάσεων των ρύπων

2.4.5. Ερµηνεία και παρουσίαση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2  Παρουσίαση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

1.1. Ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

1.1.1. Ποταµοί

Βιολογικά στοιχεία:

 και αφθονία της υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών
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 αφθονία και κατανοµή κατά ηλικίες της

Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Υδρολογικό καθεστώς

ποσότητα και δυναµική των υδάτινων ροών

σύνδεση µε συστήµατα υπόγειων υδάτων

Συνέχεια του ποταµού

Μορφολογικές συνθήκες

διακύµανση του βάθους και του πλάτους του ποταµού

δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα του ποταµού

δοµή της παρόχθιας ζώνης

Χηµικά και φυσικοχηµικά  που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Γενικά

Θερµικές συνθήκες

Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Κατάσταση οξίνισης

Συνθήκες  ουσιών

Συγκεκριµένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι
απορρίπτονται στο υδατικό σύστηµα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε
σηµαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστηµα

1.1.2. Λίµνες

Βιολογικά στοιχεία:

Σύνθεση, αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτού

Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας



Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών

Σύνθεση, αφθονία και κατανοµή κατά ηλικίες της ιχθυοπανίδας

Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Υδρολογικό καθεστώς

ποσότητα και δυναµική των υδάτινων ροών

χρόνος παραµονής

σύνδεση µε το σύστηµα υπόγειων υδάτων

Μορφολογικές συνθήκες

διακύµανση του βάθους; της λίµνης
ποσότητα, δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα της λίµνης
δοµή της όχθης της λίµνης

Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Γενικά

∆ιαφάνεια

Θερµικές συνθήκες

Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Κατάσταση οξίνισης

Συνθήκες  ουσιών

Συγκεκριµένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι
απορρίπτονται στο υδατικό σύστηµα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε
σηµαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστηµα



1.1.3. Μεταβατικά ύδατα

Βιολογικά στοιχεία:

 αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτού

Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών

Σύνθεση και αφθονία της ιχθυοπανίδας

Υδροµορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Μορφολογικές συνθήκες

διακύµανση του βάθους

ποσότητα, δοµή και υπόστρωµα του πυθµένα

δοµή της διαπαλιρροιακής ζώνης

Παλιρροιακό καθεστώς

ροή γλυκού νερού

έκθεση στα κύµατα

Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία πού υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Γενικά

∆ιαφάνεια

Θερµικές συνθήκες

Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Συνθήκες  ουσιών

Συγκεκριµένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι
απορρίπτονται στο υδατικό σύστηµα
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Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε
σηµαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστηµα

1.1.4. Παράκτια ύδατα

Βιολογικά στοιχεία:

Σύνθεση, αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτού

Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών

Υδροµορφολογικα στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Μορφολογικές συνθήκες

διακύµανση βάθους

δοµή και υπόστρωµα της ακτής

δοµή της διαπαλιρροιακής ζώνης

Παλιρροιακό καθεστώς

κατεύθυνση δεσποζόντων ρευµάτων

έκθεση στα κύµατα

Χηµικά και φυσικοχηµικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Γενικά

∆ιαφάνεια

Θερµικές συνθήκες

Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Συνθήκες  ουσιών

Συγκεκριµένοι ρύποι
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Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι
απορρίπτονται στο υδατικό σύστηµα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σξ.
σηµαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστηµα

 Τεχνητά και ιδιαιτέρως τροποποιηµένα συστήµατα επιφανειακών υδάτων

Τα ποιοτικά στοιχεία που εφαρµόζονται στα τεχνητά και τα ιδιαιτέρως
τροποποιηµένα συστήµατα επιφανειακών υδάτων είναι εκείνα που ισχύουν για
οποιαδήποτε από τις τέσσερις κατηγορίες φυσικών επιφανειακών υδάτων η
οποία οµοιάζει περισσότερο µε το συγκεκριµένο ιδιαιτέρως τροποποιηµένο ή
τεχνητό υδατικό σύστηµα.



 Κανονιστικοί ορισµοί για την ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

Πίνακας 1.2. Γενικοί ορισµοί για τους ποταµούς, τις λίµνες, τα µεταβατικά ύδατα και τα παράκτια ύδατα.

ΣΤΟ κείµενο που ακολουθεί, δίδεται γενικός ορισµός της οικολογικής ποιότητας. Για τους σκοπούς της ταξινόµησης, οι τιµές των ποιοτικών στοιχείων της
οικολογικής κατάστασης κάθε κατηγορίας επιφανειακών υδάτων είναι  τιµές των κατωτέρω πινάκων 1.2.1.61.2.4.

Στοιχείο

Γενικά

Υψηλή κατάσταση

Έλλειψη, ή ήσσονος µόνον σηµασίας
 µεταβολές των τιµών των

φυσικοχηµικών  των υδροµορφολογικών
ποιοτικών στοιχείων του τυπικού συστήµατος
επιφανειακών υδάτων σε σχέση µε εκείνα που
χαρακτηρίζουν φυσιολογικά τον τύπο αυτόν υπό
µη διαταραγµένες συνθήκες.

Οι τιµές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του
συστήµατος επιφανειακών υδάτων
αντικατοπτρίζουν εκείνες που χαρακτηρίζουν
φυσιολογικά τον τύπο αυτόν υπό µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Υπάρχουν τυποχαρακτηριστικές συνθήκες και
κοινότητες.

Καλή κατάσταση

Οι τιµές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του
συστήµατος επιφανειακών υδάτων εµφανίζουν
χαµηλού επιπέδου αλλοιώσεις λόγω ανθρώπινων
δραστηριοτήτων αλλά
ελαφρώς από τις τιµές που χαρακτηρίζουν
φυσιολογικά το τυπικό σύστηµα επιφανειακών
υδάτων υπό µη διαταραγµένες συνθήκες.

Μέτρια κατάσταση

Οι τιµές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του
συστήµατος επιφανειακών υδάτων παραλλάσσουν
µετρίως από τις τιµές που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το
τυπικό σύστηµα επιφανειακών υδάτων υπό µη
διαταραγµένες συνθήκες. Οι τιµές εµφανίζουν µέτριες
αλλοιώσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων και είναι
σηµαντικά πιο διαταραγµένες αττό  υπό τις συνθήκες
καλής κατάστασης

Τα ύδατα κατάστασης κάτω της µέτριας ταξινοµούνται ως ελλιπούς ή κακής κατάστασης:

Τα ύδατα τα οποία εµφανίζουν ενδείξεις σηµαντικών αλλοιώσεων των τιµών των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού συστήµατος επιφανειακών
υδάτων και στα οποία οι σχετικές βιολογικές κοινότητες διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό σύστηµα επιφανειακών
υδάτων υπό µη διαταραγµένες συνθήκες, ταξινοµούνται ως ελλιπούς κατάστασης.

Τα ύδατα τα οποία εµφανίζουν ςνδείξεις σοβαρών αλλοιώσεων των τιµών των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού συστήµατος επιφανειακών
υδάτων και από τα οποία απουσιάζει µεγάλο µέρος των σχετικών βιολογικών κοινοτήτων που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό σύστηµα επιφανειακών
υδάτων υπό µη διαταραγµένες συνθήκες, ταξινοµούνται ως κακής κατάστασης.



1.2 1 Ορισµοί της υψηλής, της καλής  της µέτριας οικολογικής κατάστασης ττοταµών

Βιολογικά ποιοτικό στοιχεία

 και
φυτοβένθος

Υψηλή κατάσταση

Η ταξινοµική σύνθεση του φυτοπλαγκτού
αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Η µέση αφθονία φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί
πλήρως προς
φυσικοχηµικές συνθήκες και δεν αλλοιώνει
σηµαντικά τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες διαφάνειας.

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εµφανίζονται µε .
συχνότητα και ένταση που αντιστοιχεί προς
τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές
συνθήκες.

Η ταξινοµική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως ή
σχεδόν πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

∆εν παρατηρούνται ανιχνεύσιµες αλλαγές
της µέσης µακροφυτικής  της µέσης
φυτοβενθικής αφθονίας.

Καλή κατάσταση

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της
σύνθεσης και της αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών του πλαγκτού σε
σχέση µε τις τυποχαρακτηριστικές
κοινότητες. Οι αλλαγές αυτές δεν
υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυκών η
οποία οδηγεί σε ανεπιθύµητη διατάραξη
της ισορροπίας των οργανισµών που
υπάρχουν στο υδατικό σύστηµα ή της
φυσικοχηµικής ποιότητας του νερού ή του
ιζήµατος.

Ενδέχεται να  αύξηση
της συχνότητας και της  των
εξανθήσεων πλαγκτού.

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της
σύνθεσης και της αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών των µακροφύτων
και του φυτοβένθους σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες. Οι
αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν
ταχύτερη αύξηση φυτοβένθους ή
ανώτερων φυτών η οποία οδηγεί σε
ανεπιθύµητη διατάραξη της ισορροπίας
των οργανισµών που υπάρχουν στο
υδατικό σύστηµα ή της φυσικοχηµικής
ποιότητας του νερού ή του ιζήµατος.

Η φυτοβενθική κοινότητα δεν επηρεάζεται
αρνητικά από βακτηριακή ανάπτυξη λόγω
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Μέτρια κατάσταση

Η σύνθεση των ταξινοµικών κατηγοριών
του πλαγκτού διαφέρει µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

Παρατηρείται µέτρια διατάραξη της
αφθονίας, η οποία ενδέχεται να οδηγεί σε
σηµαντική ανεπιθύµητη διατάραξη των
τιµών των λοιπών βιολογικών και
φυσικοχηµικών ποιοτικών στοιχείων.

Ενδέχεται να παρατηρείται µέτρια αύξηση
της συχνότητας και της έντασης των
εξανθήσεων πλαγκτού. Κατά τους

 µήνες, ενδέχεται να
παρατηρείται µόνιµη εξάνθηση πλαγκτού.

Η σύνθεση των µακροφυτικών και
φυτοβενθικών ταξινοµικών κατηγοριών
διαφέρει µετρίως από την
τυποχαρακτηριστική κοινότητα και είναι
σηµαντικά αλλοιωµένη σε σχέση µε την
καλή κατάσταση.

Παρατηρούνται µέτριες αλλαγές της µέσης
µακροφυτικής και της µέσης φυτοβενθικής
αφθονίας.

Η φυτοβενθική κοινότητα ενδέχεται να
παρεµποδίζεται και, σε µερικές περιοχές,
να εκτοπίζεται από βακτηριακή ανάπτυξη
που εµφανίζεται λόγω ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων.



Στοιχείο

Πανίδα

Υψηλή κατάσταση

Η ταξινοµική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως ή
σχεδόν πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

0 λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη
ευαίσθητες δεν παρουσιάζει ενδείξεις
αλλαγής σε σχέση µε τις µη διαταραγµένες

Η στάθµη ποικιλότητας των ταξινοµικών
κατηγοριών  δεν παρουσιάζει
ενδείξεις αλλαγής σε σχέση µε τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως
προς τις µη διαταραγµένες

Παρουσία όλων των τυποχαρακτηριστικών
ειδών που είναι ευαίσθητα στη διατάραξη.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων δεν παρουσιάζει ενδείξεις
ανθρωπογενούς διατάραξης, ούτε ενδείξεις
για αδυναµία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης
οποιουδήποτε είδους.

Καλή κατάσταση

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της
αφθονίας των ταξινοµικών κατηγοριών

 σε σχέση µε τις
 συνθήκες.

0 λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη
ευαίσθητες διαφέρει ελαφρώς από τα
τυποχαρακτηριστικά επίπεδα.

Η στάθµη ποικιλότητας των ταξινοµικών
κατηγοριών  διαφέρει
ελαφρώς από τα τυποχαρακτηριστικά
επίπεδα.

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της
αφθονίας των ειδών σε  µε τις
τυποχαρακτηριστικές  λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά και τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
 παρουσιάζει ενδείξεις

διατάραξης λόγω ανθρωπογενών
επιπτώσεων στα φυσικοχηµικά ή τα
υδροµορφολογικά  στοιχεία και,
σε µερικές περιπτώσεις, ενδείξεις για
αδυναµία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης
ορισµένων ειδών, στο µέτρο που
ενδέχεται να απουσιάζουν ορισµένες
κατηγορίες ηλικίας.

Μέτρια κατάσταση

 σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών  διαφέρουν
µετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές
κοινότητες.

Απουσία σηµαντικών ταξινοµικών οµάδων
της τυποχαρακτηριστικής κοινότητας.

0 λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη
ευαίσθητες, καθώς και η στάθµη
ποικιλότητας, είναι ουσιαστικά
χαµηλότερα από το
επίπεδο και σηµαντικά χαµηλότερα από

 στην καλή κατάσταση.

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών
ιχθύων διαφέρουν µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά ή τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει σηµαντικές
ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης, στο
µέτρο που ένα µέτριο ποσοστό
τυποχαρακτηριστικών ειδών απουσιάζει ή
απαντά µε πολύ χαµηλή αφθονία.



 ποιοτικά στοιχεία

Υδρολογικό καθεστώς

Συνέχεια
του ποταµού

 συνθήκες

Υψηλή κατάσταση

Η ποσότητα και η δυναµική της ροής, καθώς
και η συνακόλουθη σύνδεση µε τα υπόγεια
ύδατα, αντικατοπτρίζουν πλήρως ή σχεδόν
πλήρως τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Η συνέχεια του ποταµού δεν επηρεάζεται
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και
επιτρέπει την απρόσκοπτη µετανάστευση
υδρόβιων οργανισµών και µεταφορά
ιζήµατος.

Η µορφή των διαύλων, η διακύµανση του
πλάτους και του βάθους, η ταχύτητα του
ρεύµατος, οι συνθήκες υποστρώµατος και η
δοµή και οι συνθήκες των
ζωνών αντιστοιχούν πλήρως ή
πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Καλή κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες  αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών  τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Μέτρια κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζοµένων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.



Φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία

 συνθήκες

 συνθετικοί
ρύποι

Συγκεκριµένοι µη
συνθετικοί ρύποι

Υψηλή κατάσταση

Οι τιµές των φυσικοχηµικών στοιχείων
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών
παραµένουν εντός των ορίων ττου συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες ,
συνθήκες.

Τα επίπεδα αλατότητας, ρΗ, ισοζυγίου
οξυγόνου, ικανότητας εξουδετέρωσης
οξέων, διαφάνειας και  δεν
παρουσιάζουν ενδείξεις ανθρωπογενούς
διατάραξης  παραµένουν εντός των
ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν  µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Συγκεντρώσεις σχεδόν µηδενικές και
οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης
των πλέον προηγµένων αναλυτικών
µεθόδων γενικής χρήσης.

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που
συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες
(βασικά επίπεδα = βε)

Καλή κατάσταση

Η  το ισοζύγιο οξυγόνου, το
ρΗ, η ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων, η
διαφάνεια και η αλατότητα δεν φθάνουν τα
όρια που καθορίζονται για να
εξασφαλίζεται η λειτουργία του
οικοσυστήµατος και η επίτευξη των τιµών
που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών δεν
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για
να εξασφαλίζεται η λειτουργία του

 οικοσυστήµατος και
η επίτευξη των τιµών που, ορίζονται
ανωτέρω για τα
στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6, µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες  και 98/8/ΕΚ

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε
διαδικασία του σηµείου  µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ (<πππ).

Μέτρια κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
οριζόµενων τιµών για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1) Συντοµογραφίες βε = βασικό επίπεδο, πππ = ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο.

(2) Η εφαρµογή των προτύπων που καταρτίζονται δυνάµει του πρωτοκόλλου αυτού δεν συνεπάγεται µείωση των συγκεντρώσεων
των ρύπων κάτω του βασικού επιπέδου.(πππ>βε).



 Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης λιµνών

Βιολογικά  στοιχεία

Στοιχείο

Μακρόφυτα και
φυτοβένθος

Υψηλή κατάσταση

Η ταξινοµική σύνθεση και αφθονία του
φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν
πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Η µέση αφθονία φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί
προς τις τυποχαρακτηριστικές
φυσικοχηµικές συνθήκες και δεν αλλοιώνει
σηµαντικά τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες διαφάνειας.

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εµφανίζονται µε
συχνότητα και ένταση που αντιστοιχεί προς
τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές
συνθήκες.

Η ταξινοµική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως ή
σχεδόν πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

∆εν παρατηρούνται ανιχνεύσιµες αλλαγές
της µέσης µακροφυτικής και της µέσης
φυτοβενθικής αφθονίας.

1

Καλή κατάσταση

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της
σύνθεσης και της αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών του πλαγκτού σε
σχέση µε τις τυποχαρακτηριστικές
κοινότητες. Οι αλλαγές αυτές δεν
υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυκών η
οποία οδηγεί σε ανεπιθύµητη διατάραξη
της ισορροπίας των οργανισµών που
υπάρχουν  υδατικό σύστηµα ή της
φυσικοχηµικής ποιότητας του νερού ή του
ιζήµατος.

Ενδέχεται να εµφανίζεται ελαφρά αύξηση
της συχνότητας και της ένΤασης των
τυποχαρακτηριστικών εξανθήσεων
πλαγκτού.

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της
σύνθεσης και της αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών των µακροφύτων
και του φυτοβένθους σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες. Οι
αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν
ταχύτερη αύξηση φυτοβένθους ή .
ανώτερων φυτών η οποία οδηγεί σε
ανεπιθύµητη διατάραξη της ισορροπίας
των οργανισµών που υπάρχουν στο
υδατικό σύστηµα ή της φυσικοχηµικής
ποιότητας του νερού ή του ιζήµατος.

Η φυτοβενθική κοινότητα δεν επηρεάζεται
αρνητικά από βακτηριακή ανάπτυξη λόγω
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Μέτρια κατάσταση

Η σύνθεση και αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του πλαγκτού διαφέρει
µετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές
κοινότητες.

Παρατηρείται µέτρια διατάραξη της
βιοµάζας, η οποία ενδέχεται να οδηγεί σε
σηµαντική ανεπιθύµητη διατάραξη της
κατάστασης άλλων βιολογικών ποιοτικών
στοιχείων και της φυσικοχηµικής
ποιότητας του νερού ή του ιζήµατος.

Ενδέχεται να παρατηρείται µέτρια αύξηση
της συχνότητας και της έντασης των
εξανθήσεων πλαγκτού. Κατά τους

 µήνες, ενδέχεται νά
παρατηρείται µόνιµη εξάνθηση πλαγκτού.

Η σύνθεση των µακροφυτικών και
φυτοβενθικών ταξινοµικών κατηγοριών
διαφέρει µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες και είναι
σηµαντικά αλλοιωµένη σε σχέση µε εκείνη
που παρατηρείται στην καλή κατάσταση.

Παρατηρούνται µέτριες αλλαγές της µέσης
µακροφυτικής και της µέσης φυτοβενθικής

Η φυτοβενθική κοινότητα ενδέχεται να
παρεµποδίζεται και, σε µερικές περιοχές,
να εκτοπίζεται από βακτηριακή ανάπτυξη
που εµφανίζεται
δραστηριοτήτων. .



Στοιχείο

Πανίδα

Ιχθυοπανίδα

Υψηλή κατάσταση

Η ταξινοµική σύνθεση αντιστοιχεί ττλήρως ή
 πλήρως προς τις µη διαταραγµένες

συνθήκες

0 λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών  τις µη
ευαίσθητες δεν παρουσιάζει ενδείξεις
αλλαγής σε σχέση µε τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Η στάθµη ποικιλότητας των ταξινοµικών
κατηγοριών  δεν παρουσιάζει
ενδείξεις αλλαγής σε σχέση µε τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Παρουσία όλων των τυποχαρακτηριστικών
ειδών  είναι ευαίσθητα στη διατάραξη.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των ft

ιχθυοκοινοτήτων δεν παρουσιάζει ενδείξεις
ανθρωπογενούς διατάραξης, ούτε ενδείξεις
για αδυναµία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης
ενός συγκεκριµένου είδους.

Καλή κατάσταση

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της
αφθονίας των ταξινοµικών κατηγοριών

 σε σχέση µε τις
 συνθήκες.

0 λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη
ευαίσθητες παρουσιάζει ελαφρές ενδείξεις
αλλαγής από τα τυποχαρακτηριστικά
επίπεδα.

Η στάθµη ποικιλότητας των ταξινοµικών
κατηγοριών  διαφέρει
ελαφρώς από τα τυποχαρακτηριστικά
επίπεδα.

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της
αφθονίας των ειδών σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες, λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά και τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει ενδείξεις
διατάραξης λόγω ανθρωπογενών
επιπτώσεων στα φυσικοχηµικά ή τα
υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία και,
σε µερικές περιπτώσεις, ενδείξεις για
αδυναµία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης
ορισµένων ειδών, στο µέτρο που
ενδέχεται να απουσιάζουν ορισµένες
κατηγορίες ηλικίας.

Μέτρια κατάσταση

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών  διαφέρουν
µετρίως από τις
κοινότητες.

Απουσία σηµαντικών ταξινοµικών οµάδων
της τυποχαρακτηριστικής κοινότητας.

0 λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη
ταξινοµικών κατηγοριών προς τις µη
ευαίσθητες, καθώς και η στάθµη
ποικιλότητας, είναι ουσιαστικά
χαµηλότερα από το τυποχαρακτηριστικό
επίπεδο και σηµαντικά χαµηλότερα από

 στην καλή κατάσταση.

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών
ιχθύων διαφέρουν µετρίως από τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά ή τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Η κατανοµή κατά ηλικίες των
ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει σηµαντικές
ενδείξεις διατάραξης λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά ή τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία, στο µέτρο που ένα
µέτριο ποσοστό τυποχαρακτηριστικών
ειδών απουσιάζει ή απαντά µε πολύ
χαµηλή αφθονία.



 ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Υδρολογικό καθεστώς

Μορφολογικές συνθήκες

Υψηλή κατάσταση

Η ποσότητα και η δυναµική της ροής,
στάθµη, ο χρόνος παραµονής καθώς και η
συνακόλουθη σύνδεση µε τα υπόγεια ύδατα,
αντικατοπτρίζουν πλήρως ή σχεδόν πλήρως
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Η διακύµανση του βάθους της λίµνης, η
ποσότητα και η δοµή του υποστρώµατος και
η δοµή και οι συνθήκες της παρόχθιας
ζώνης αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν
πλήρως προς τι µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Καλή κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Μέτρια κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζοµένων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.



 ποιοτικά στοιχεία (1)

Γενικές

 συνθετικοί
Ρύποι

Συγκεκριµένοι µη
συνθετικοί ρύποι

Υψηλή κατάσταση

Οι τιµές των φυσικοχηµικών στοιχείων
αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών
παραµένουν εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες
συνθήκες

Τα επίπεδα αλατότητας, ρΗ, ισοζυγίου
οξυγόνου, ικανότητας εξουδετέρωσης
οξέων, διαφάνειας και  δεν
παρουσιάζουν ενδείξεις ανθρωπογενούς
διατάραξης και παραµένουν εντός των
ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη *
διαταραγµένες συνθήκες.

Συγκεντρώσεις οχεδόν µηδενικές και
οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης
των πλέον προηγµένων αναλυτικών
µεθόδων γενικής χρήσης.

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που
συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες
(βασικά επίπεδα = βε).

1

Καλή κατάσταση

Η  το ισοζύγιο οξυγόνου, το
ρΗ, η ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων, η
διαφάνεια και η αλατότητα δεν φθάνουν τα
όρια που καθορίζονται για να
εξασφαλίζεται η λειτουργία του
οικοσυστήµατος και η επίτευξη των τιµών
που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά
ποιοτικά

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών δεν
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για
να εξασφαλίζεται η λειτουργία του
τυποχαρακτηριστικού  και
η επίτευξη των τιµών που ορίζονται
ανωτέρω για τα  ποιοτικά
στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6, µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες  και 98/8/ΕΚ (<πτπτ).

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία  1.2.6(2), µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσία που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ (<ΤΓΓΠΤ).

Μέτρια κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών  τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών  τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1) Συντοµογραφίες βε = βασικό επίπεδο,  = ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο.
(2) Η εφαρµογή των προτύπων που καταρτίζονται δυνάµει του πρωτοκόλλου αυτού δεν συνεπάγεται µείωση των συγκεντρώσεων

των ρύπων κάτω του βασικού επιπέδου.



1 2.3 Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης µεταβατικών υδάτων

 ποιοτικά

Μακροφύκη

Υψηλή κατάσταση

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Η µέση βιοµάζα φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί
προς τις
φυσικοχηµικές συνθήκες και δεν αλλοιώνει
σηµαντικά τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες διαφάνειας.

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εµφανίζονται µε
συχνότητα και ένταση που αντιστοιχεί προς
τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές
συνθήκες.

Η σύνθεση των ταξινοµικών κατηγοριών
µακροφυκών αντιστοιχεί προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

∆εν παρατηρούνται ανιχνεύσιµες αλλαγές
της µακροφυκικής κάλυψης λόγω
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

1

Καλή κατάσταση

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της
σύνθεσης και της αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών του
φυτοπλαγκτού.

Ελαφρές αλλαγές της βιοµάζας σε σχέση
µε τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες. Οι
αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν
ταχύτερη αύξηση φυκών η οποία οδηγεί
σε ανεπιθύµητη διατάραξη της ισορροπίας
των οργανισµών που υπάρχουν στο
υδατικό  ή της φυσικοχηµικής
ποιότητας του νερού.

Ενδέχεται να εµφανίζεται  αύξηση
της συχνότητας και της έντασης των
τυποχαρακτηριστικών εξανθήσεων
πλαγκτού.

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της
σύνθεσης και της αφθονίας των
µακροφυκικών ταξινοµικών κατηγοριών
σε σχέση µε τις τυποχαρακτηριστικές
κοινότητες. Οι αλλαγές αυτές δεν
υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση
φυτοβένθους ή ανώτερων φυτών η οποία
οδηγεί σε ανεπιθύµητη διατάραξη της
ισορροπίας των οργανισµών που
υπάρχουν στο υδατικό σύστηµα ή της
φυσικοχηµικής ποιότητας του νερού.

Μέτρια κατάσταση

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του φυτοπλαγκτού διαφέρει
µετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες.

Παρατηρείται µέτρια διατάραξη της
βιοµάζας, η οποία ενδέχεται να οδηγεί σε
σηµαντική ανεπιθύµητη διατάραξη της
κατάστασης άλλων βιολογικών ποιοτικών
στοιχείων.

Ενδέχεται να παρατηρείται µέτρια αύξηση
της συχνότητας και της έντασης των
εξανθήσεων πλαγκτού. Κατά τους

 µήνες, ενδέχεται να
παρατηρείται µόνιµη εξάνθηση πλαγκτού.

Η σύνθεση των µακροφυκικών
ταξινοµικών κατηγοριών διαφέρει µετρίως
από τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες
και είναι σηµαντικά αλλοιωµένη σε σχέση
µε την καλή κατάσταση.

Παρατηρούνται µέτριες αλλαγές της µέσης
µακροφυκικής αφθονίας οι οποίες
ενδέχεται να οδηγούν σε ανεπιθύµητη
διατάραξη της ισορροπίας των
οργανισµών που απαντούν στο υδατικό
σύστηµα.



Πανίδα βενθικών

Υψηλή κατάσταση

Η σύνθεση των ταξινοµικών κατηγοριών
αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

∆εν παρατηρούνται ανιχνεύσιµες αλλαγές
της αφθονίας αγγειοσπέρµων λόγω
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

 επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών  κείται
εντός των ορίων που χαρακτηρίζουν
φυσιολογικά τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Παρουσία όλων των ευαίσθητων στη
διατάραξη ταξινοµικών κατηγοριών που
χαρακτηρίζουν τις µη
συνθήκες.

·.
Η σύνθεση και η αφθονία αντιστοιχούν προς
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

1

Καλή κατάσταση

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της
σύνθεσης και της αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών των
αγγειοσπέρµων σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

Η αφθονία αγγειοσπέρµων εµφανίζει
ελαφρές ενδείξεις διατάραξης.

 επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών
κείται ελαφρώς εκτός των ορίων πουν

 τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες.

Παρουσία των περισσότερων ευαίσθητων
στη διατάραξη ταξινοµικών κατηγοριών
των τυποχαρακτηριστικών κοινοτήτων.

Η αφθονία των ειδών που είναι ευαίσθητα
στη διατάραξη παρουσιάζει ελαφρές
ενδείξεις απόκλισης  τις
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες λόγω
ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά ή τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Μέτρια κατάσταση

Η σύνθεση των αγγειοσπερµικών
ταξινοµικών κατηγοριών διαφέρει µετρίως
από τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες
και είναι σηµαντικά αλλοιωµένη σε σχέση
µε την καλή ποιότητα.

Μέτριες αλλοιώσεις της αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών αγγειοσπέρµων.

 επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών
κείται µετρίως εκτός των ορίων που
χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες.

Παρουσία ταξινοµικών κατηγοριών που
συνιστούν δείκτες ρύπανσης.

Απουσία πολλών ευαίσθητων ταξινοµικών
κατηγοριών των τυποχαρακτηριστικών
κοινοτήτων.

Μέτριο ποσοστό των
τυποχαρακτηριστικών ειδών που είναι
ευαίσθητα στη διατάραξη απουσιάζει
λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα
φυσικοχηµικά ή τα υδροµορφολογικά
ποιοτικά στοιχεία.



Υδροµορφολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Παλιρροιακό καθεστώς

Μορφολογικές συνθήκες

Υψηλή κατάσταση

 καθεστώς ρεύµατος του γλυκού νερού
αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς
τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Η διακύµανση του βάθους, οι συνθήκες
υποστρώµατος και η δοµή και οι συνθήκες
των διαπαλιρροιακών ζωνών αντιστοιχούν
πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις
διαταραγµένες συνθήκες.

Καλή κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Μέτρια κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.



 στοιχεία (1)

Γενικές συνθήκες

 συνθετικοί
ρύποι

Συγκεκριµένοι µη
συνθετικοί ρύποι

Υψηλή κατάσταση

Τα φυσικοχηµικά στοιχεία αντιστοιχούν
πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών
παραµένουν εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Η  το ισοζύγιο οξυγόνου και η
διαφάνεια δεν παρουσιάζουν ενδείξεις
ανθρωπογενούς διατάραξης και
παραµένουν εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Συγκεντρώσεις σχεδόν µηδενικές καϊ
οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης
των πλέον προηγµένων αναλυτικών
µεθόδων γενικής χρήσης.

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που
συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες (βασικά επίπεδα =
βε).

Καλή κατάσταση

Η  οι συνθήκες οξυγόνωσης
και η διαφάνεια δεν φθάνουν επίπεδα
εκτός των ορίων που καθορίζονται για να
εξασφαλίζεται η λειτουργία του
οικοσυστήµατος και η επίτευξη των τιµών
που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά
ποιοτικά

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών δεν
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για
να εξασφαλίζεται η λειτουργία του
συστήµατος και η επίτευξη  τιµών που
ορίζονται  για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6, µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες  και 98/8/ΕΚ (<τπτπ).

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία  1.2.6(2), µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ(<πππ).

Μέτρια κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1)  βε = βασικό επίπεδο, πππ = ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο.

(2) Η εφαρµογή των προτύπων που καταρτίζονται δυνάµει του πρωτοκόλλου αυτού δεν συνεπάγεται µείωση των συγκεντρώσεων
των ρύπων κάτω του βασικού επιπέδου.



 Ορισµοί της υψηλής, της καλής και της µέτριας οικολογικής κατάστασης παράκτιων υδάτων

 στοιχεία

Μακροφύκη και

Υψηλή κατάσταση

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του φυτοπλαγκτού αντιστοιχούν
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Η µέση βιοµάζα φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί
προς τις
φυσικοχηµικές συνθήκες και δεν αλλοιώνει
σηµαντικά τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες διαφάνειας.

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εµφανίζονται µε
συχνότητα και ένταση που αντιστοιχεί προς
τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχηµικές
συνθήκες.

Παρουσία όλων των ταξινοµικών
κατηγοριών µακροφυκών και
αγγειοσπέρµων που είναι ευαίσθητες στη
διατάραξη και χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Τα επίπεδα µακροφυκικής κάλυψης και
αφθονίας αγγειοσπέρµων αντιστοιχούν
προς τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

1

Καλή κατάσταση

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του φυτοπλαγκτού
παρουσιάζουν ελαφρές ενδείξεις
διατάραξης.

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της
βιοµάζας σε σχέση µε τις
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες. Οι
αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν
ταχύτερη αύξηση φυκών η οποία οδηγεί
σε ανεπιθύµητη διατάραξη της ισορροπίας
των οργανισµών που υπάρχουν στο
υδατικό σύστηµα ή της ποιότητας του
νερού.

Ενδέχεται να εµφανίζεται  αύξηση
της συχνότητας και της έντασης των
τυποχαρακτηριστικών εξανθήσεων
πλαγκτού.

Παρουσία των περισσοτέρων ταξινοµικών
κατηγοριών µακροφυκών και
αγγειοσπέρµων που είναι ευαίσθητες στη
διατάραξη και χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Τα επίπεδα µακροφυκικής κάλυψης και
αφθονίας αγγειοσπέρµων παρουσιάζουν
ελαφρές ενδείξεις διατάραξης.

Μέτρια κατάσταση

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινοµικών
κατηγοριών του φυτοπλαγκτού
παρουσιάζουν ενδείξεις µέτριας
διατάραξης.

Η βιοµάζα των φυκών κείται ουσιαστικά
εκτός των ορίων που χαρακτηρίζουν τις
τυποχαρακτηριστικές συνθήκες και
επηρεάζει άλλα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Ενδέχεται να εµφανίζεται µέτρια αύξηση
της συχνότητας και της έντασης των
εξανθήσεων πλαγκτού. Κατά τους

 µήνες, ενδέχεται να
παρατηρείται µόνιµη εξάνθηση.

Απουσία µέτριου αριθµού ταξινοµικών
κατηγοριών µακροφυκών και
αγγειοσπέρµων που είναι ευαίσθητες στη
διατάραξη και χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Τα επίπεδα µακροφυκικής κάλυψης και
αφθονίας αγγειοσπέρµων είναι µετρίως
διαταραγµένα και ενδέχεται να οδηγούν σε
ανεπιθύµητη διατάραξη της ισορροπίας
των οργανισµών που απαντούν στο
υδατικό σύστηµα.



Πανίδα βενθικών

Υψηλή κατάσταση

 επίπεδο ποικιλότητας και αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών  κείται
εντός των ορίων που χαρακτηρίζουν
φυσιολογικά τις µη διαταραγµένες συνθήκες.

Παρουσία όλων των ταξινοµικών
κατηγοριών που είναι ευαίσθητες στη
διατάραξη και που χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Καλή κατάσταση

 επίπεδο ποικιλότητας και αφθονίας
των ταξινοµικών κατηγοριών
κείται ελαφρώς εκτός των ορίων που
χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες.

Παρουσία των περισσότερων ευαίσθητων
ταξινοµικών κατηγοριών των
τυποχαρακτηριστικών κοινοτήτων.

Μέτρια κατάσταση

 επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των
ταξινοµικών κατηγοριών
κείται µετρίως εκτός των ορίων που
χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές
συνθήκες.

Παρουσία ταξινοµικών κατηγοριών που
συνιστούν δείκτες ρύπανσης.

Απουσία πολλών ευαίσθητων ταξινοµικών
κατηγοριών των τυποχαρακτηριστικών
κοινοτήτων.

 ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Παλιρροιακό καθεστώς

Μορφολογικές συνθήκες

Υψηλή κατάσταση

 καθεστώς ρεύµατος του γλυκού νερού
και η  και η ταχύτητα των
δεσποζόντων ρευµάτων
πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Η διακύµανση του  η δοµή και το
υπόστρωµα του πυθµένα της  και η
δοµή και οι συνθήκες των
ζωνών αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν
πλήρως προς τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Καλή κατάσταση

Συνθήκες που  στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Μέτρια κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.



Φυσικοχηµικά ποιοτικά στοιχεία (1)

Γενικές συνθήκες

 συνθετικοί
ρύποι

Συγκεκριµένοι µη
συνθετικοί ρύποι

Υψηλή κατάσταση

Τα φυσικοχηµικά στοιχεία αντιστοιχούν
πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες.

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών
παραµένουν εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Η  το ισοζύγιο οξυγόνου και η
διαφάνεια δεν παρουσιάζουν ενδείξεις
ανθρωπογενούς διατάραξης και
παραµένουν εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Συγκεντρώσεις σχεδόν µηδενικές
οπωσδήποτε κάτω των ορίων
των πλέον προηγµένων αναλυτικών
µεθόδων

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που
συνήθως χαρακτηρίζουν τις µη
διαταραγµένες συνθήκες (βασικά επίπεδα =
βε).

Καλή κατάσταση

Η  οι συνθήκες οξυγόνωσης
και η διαφάνεια δεν φθάνουν επίπεδα
εκτός των ορίων που καθορίζονται για να
εξασφαλίζεται η λειτουργία του
οικοσυστήµατος και η επίτευξη των τιµών
που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών δεν
υπερβαίνουν τα όρια  για
να εξασφαλίζεται η λειτουργία του
οικοσυστήµατος και η επίτευξη των τιµών
που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά
ποιοτικά στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις δεν  τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6, µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες  και 98/8/ΕΚ (<τττπτ).

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6(2), µε την
επιφύλαξη  που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ(<πππ).

• Μέτρια κατάσταση

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1)  βε = βασικό επίπεδο, πππ = ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο.
(2) Η εφαρµογή των  που καταρτίζονται δυνάµει του πρωτοκόλλου αυτού δεν συνεπάγεται µείωση των συγκεντρώσεων

των ρύπων κάτω του βασικού επιπέδου.



1.2.5 Ορισµοί του µέγιστου, του καλού και του µέτριου οικολογικού δυναµικού των ιδιαίτερα τροποποιηµένων ή τεχνητών υδατικών συστηµάτων

Στοιχείο

Βιολογικά ποιοτικά

Μέγιστο οικολογικό δυναµικό

Οι τιµές των σχετικών βιολογικών ποιοτικών
στοιχείων αντικατοπτρίζουν, στο µέτρο του
δυνατού, τις τιµές που χαρακτηρίζουν το
πλέον συγκρίσιµο τύπο συστήµατος
επιφανειακών υδάτων, λαµβανοµένων
υπόψη των φυσικών συνθηκών που
απορρέουν από τα τεχνητά ή ιδιαίτερα
τροποποιηµένα χαρακτηριστικά του
υδατικού συστήµατος.

Οι υδροµορφολογικές συνθήκες
αντιστοιχούν στην ύπαρξη, στο σύστηµα
επιφανειακών υδάτων, µόνον των
επιπτώσεων που οφείλονται στα τεχνητά ή
ιδιαίτερα τροποποιηµένα χαρακτηριστικά
του υδατικού συστήµατος µετά τη
όλων των πρακτικώς εφικτών
µέτρων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
καλύτερη προσέγγιση στην οικολογική
συνέχεια, ιδιαίτερα σε  αφορά το

 της µετανάστευσης της πανίδας
και των κατάλληλων εδαφών
αναπαραγωγής και ανάπτυξης.

Καλό οικολογικό δυναµικό

Ελαφρές αλλαγές των τιµών των σχετικών
βιολογικών ποιοτικών στοιχείων σε σχέση
µε τις τιµές που απαντούν στο µέγιστο
οικολογικό δυναµικό.

Συνθήκες που αντιστοιχούν  επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Μέτριο οικολογικό δυναµικό

Μέτριες αλλαγές των τιµών των σχετικών
βιολογικών ποιοτικών στοιχείων σε σχέση
µε τις τιµές που απαντούν στο µέγιστο
οικολογικό δυναµικό.

Οι τιµές αυτές εµφανίζουν στρέβλωση
σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη που
απαντά στην καλή ποιότητα.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.



Φυσικοχηµικά στοιχεία

Γενικές συνθήκες

Στοιχείο
Συγκεκριµένοι συνθετικοί
Ρύποι

Συγκεκριµένοι µη
συνθετικοί ρύποι

Μέγιστο οικολογικό δυναµικό
 φυσικοχηµικά στοιχεία αντιστοιχούν

πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις µη
διαταραγµένες συνθήκες που χαρακτηρίζουν
τον τύπο συστήµατος επιφανειακών υδάτων
που είναι ο πλέον συγκρίσιµος προς το
συγκεκριµένο τεχνητό ή ιδιαίτερα
τροποποιηµένο σύστηµα.

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών
παραµένουν εντός των ορίων που συνήθως
χαρακτηρίζουν τις µη διαταραγµένες
συνθήκες.

Τα επίπεδα  ισοζυγίου
οξυγόνου και ρΗ αντιστοιχούν προς εκείνα
που απαντούν στους πλέον συγκρίσιµους.
τύπους συστηµάτων επιφανειακών
υπό µη διαταραγµένες συνθήκες.

Υψηλή κατάσταση
Συγκεντρώσεις σχεδόν µηδενικές και
οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης
των πλέον προηγµένων αναλυτικών
µεθόδων γενικής χρήσης.

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που
 χαρακτηρίζουν τις µη

διαταραγµένες συνθήκες του τύπου
συστήµατος επιφανειακών υδάτων ο οποίος
είναι ο πλέον συγκρίσιµος µε το
συγκεκριµένο τεχνητό ή ιδιαίτερα
τροποποιηµένο σύστηµα (βασικά επίπεδα =

Καλό οικολογικό δυναµικό
Οι τιµές των φυσικοχηµικών στοιχείων
παραµένουν εντός των ορίων που
καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η
λειτουργία του οικοσυστήµατος και η
επίτευξη των τιµών που ορίζονται
ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Η  και το ρΗ δεν φθάνουν σε
επίπεδα εκτός των ορίων που
καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η
λειτουργία του οικοσυστήµατος και η
επίτευξη των τιµών που ορίζονται
ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Οι συγκεντρώσεις  ουσιών δεν
υπερβαίνουν τα επίπεδα
καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η
λειτουργία του οικοσυστήµατος και η
επίτευξη των τιµών που ορίζονται
ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία.

Καλή κατάσταση
Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6, µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ
Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα
πρότυπα που καθορίζονται µε τη
διαδικασία του σηµείου 1.2.6(1), µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας που έχει

 για σκοπούς εναρµόνισης µε τις
Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ(<πππ).

Μέτριο οικολογικό δυναµικό
Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα

 ποιοτικά στοιχεία.

Μέτρια κατάσταση
Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη
των παραπάνω οριζόµενων τιµών για τα
βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1) Η εφαρµογή των προτύπων που
 ρύπων κάτω του βασικού επιπέδου.



1.2.6. ∆ιαδικασία που πρέπει να ακολουθεί η αρµόδια αρχή για τη
προτύπων χηµικής ποιότητας

Κατά την κατάρτιση ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων για τους
ρύπους που καταγράφονται στα σηµεία 169 του παραρτήµατος VIII για
την προστασία των υδρόβιων ζώντων οργανισµών, η αρµόδια αρχή
ενεργεί σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις. Μπορούν να οριστούν
πρότυπα για τα ύδατα, τα ιζήµατα ή τους ζώντες οργανισµούς.

ΣΤΟ µέτρο του δυνατού, πρέπει να συγκεντρώνονται δεδοµένα τόσο
οξείας όσο και χρόνιας τοξικότητας για τις ακόλουθες ταξινοµικές
κατηγορίες, που αφορούν το σχετικό υδατικό σύστηµα, καθώς και για
κάθε άλλη ταξινοµική κατηγορία για την οποία υπάρχουν δεδοµένα.
"βασικό σύνολο" ταξινοµικών κατηγοριών είναι:

6 φύκη ή/και µακρόφυτα,

6  ή αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί αλµυρών νερών,

6ψάρια. 6•'

Θέσπιση ποιοτικού περιβαλλοντικού προτύπου

Η ακόλουθη διαδικασία εφαρµόζεται για τη  ανώτατης ετήσιας
µέσης συγκέντρωσης:

i) η αρµόδια αρχή ορίζει για κάθε περίπτωση κατάλληλους συντελεστές
ασφάλειας σύµφωνα µε τη φύση και την ποιότητα των διαθέσιµων
δεδοµένων και σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στο σηµείο 3.3.1
του µέρους II του "Εγγράφου τεχνικών οδηγιών προς υποστήριξη της
οδηγίας 93/67/ΕΟΚ της  την εκ·τίµηση των κινδύνων
από νέες κοινοποιούµενες ουσίες και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1488/94 της Επιτροπής για την εκτίµηση των κινδύνων από
υφιστάµενες ουσίες", καθώς και σύµφωνα µε τους συντελεστές
ασφάλειας του ακόλουθου πίνακα:
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Τουλάχιστον µία οξεία  για καθένα από τα τροφικά επίπεδα του
βασικού συνόλου

Μία χρόνια  (είτε ψάρια είτε daphnia ή αντιπροσωπευτικός
οργανισµός αλµυρών νερών)

∆ύο χρόνιες  για είδη που αντιπροσωπεύουν δύο τροφικά επίπεδα
(ψάρια η/και daphnia  αντιπροσωπευτικός οργανισµός αλµυρών νερών
ή/και φύκη)

Χρόνιες NOEC από τρία τουλάχιστον είδη (συνήθως ψάρια, daphnia ή
αντιπροσωπευτικός οργανισµόςαλµυρών νερών και φύκη) που
αντιπροσωπεύουν τρία τροφικά επίπεδα.

Λοιπές περιπτώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται επιτοπίως
συλλεγόµενα δεδοµένα ή µοντέλα οικοσυστηµάτων, που επιτρέπουν τον
υπολογισµό και την εφαρµογή ακριβέστερων  ασφάλειας.

Συντελεστής ασφαλείας

1

100

50

10

Αξιολόγηση κατά
περίπτωση

 εάν υπάρχουν δεδοµένα υπολειµµατικής δράσης και
βιοσυσσώρευσης, τα δεδοµένα αυτά λαµβάνονται υπόψη κατά τον
υπολογισµό της τελικής τιµής του ποιοτικού περιβαλλοντικού

iii) το  αυτόν τον τρόπο υπολογιζόµενο πρότυπο πρέπει να
αντιπαραβάλλεται προς τις  επιτόπου µελέτες. Εάν
διαπιστώνονται αναντιστοιχίες, ο  επανεξετάζεται
προκειµένου να υπολογιστεί ένας ακριβέστερος συντελεστής

ι) το υπολογιζόµενο πρότυπο υποβάλλεται σε αξιολόγηση από οµάδες
ειδικών ("peer review") και σε δηµόσια διαβούλευση, προκειµένου,
µεταξύ άλλων, να υπολογιστεί ένας ακριβέστερος συντελεστής
ασφάλειας.

1.3. Παρακολούθηση της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των
επιφανειακών υδάτων

 δίκτυο παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων καθορίζεται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 24.  δίκτυο παρακολούθησης
σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχει µια συνεκτική και συνολική εποπτεία
της οικολογικής και χηµικής κατάστασης σε κάθε λεκάνη απορροής
ποταµού και επιτρέπει την ταξινόµηση των υδατικών συστηµάτων σε
πέντε κατηγορίες που αντιστοιχούν στους κανονιστικούς ορισµούς του



σηµείου 1.2. Η αρµόδια αρχή παρέχει έναν ή περισσότερους χάρτες,
στους οποίους φαίνεται το δίκτυο παρακολούθησης των επιφανειακών
υδάτων στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού.

Με βάση το χαρακτηρισµό και την εκτίµηση των επιπτώσεων που
διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το παράρτηµα II, η αρµόδια
αρχή, για κάθε περίοδο εφαρµογής ενός σχεδίου διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταµού, καταρτίζει ένα πρόγραµµα εποπτικής
παρακολούθησης και ένα πρόγραµµα επιχειρησιακής παρακολούθησης.
Μπορεί επίσης να χρειαστεί σε ορισµένες περιπτώσεις η αρµόδια αρχή
να καταρτίσει και προγράµµατα διερευνητικής παρακολούθησης.

Η αρµόδια αρχή παρακολουθεί τις παραµέτρους που είναι ενδεικτικές
της κατάστασης κάθε σχετικού ποιοτικού στοιχείου. Κατά την επιλογή
παραµέτρων για στοιχεία βιολογικής ποιότητας, η αρµόδια αρχή
εντοπίζει το κατάλληλο ταξινοµικό επίπεδο που απαιτείται για να
επιτευχθεί η δέουσα πιστότητα και ακρίβεια στην ταξινόµηση των
ποιοτικών στοιχείων. Στο σχέδιο παρέχονται εκτιµήσεις για το βαθµό
πιστότητας και ακρίβειας των παρεχόµενων από τα προγράµµατα
παρακολούθησης αποτελεσµάτων.

1.3.1. Σχεδιασµός της εποπτικής παρακολούθησης

Στόχος

Η αρµόδια αρχή καταρτίζει προγράµµατα εποπτικής παρακολούθησης
προκειµένου να παρέχει πληροφορίες για:

6 τη συµπλήρωση και την  της διαδικασίας εκτίµησης των
επιπτώσεων, που αναπτύσσεται λεπτοµερώς στο παράρτηµα II,

 · ·

6 τον αποτελεσµατικό και ουσιαστικό σχεδιασµό µελλοντικών
προγραµµάτων παρακολούθησης,

6 την εκτίµηση µακροπρόθεσµων µεταβολών των φυσικών συνθηκών
και

6 την εκτίµηση µακροπρόθεσµων µεταβολών που προκύπτουν από
διαδεδοµένες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής εξετάζονται και
χρησιµοποιούνται, σε συνδυασµό µε τη διαδικασία εκτίµησης των
επιπτώσεων που περιγράφεται στο παράρτηµα II, για τον καθορισµό
των απαιτήσεων για τα προγράµµατα παρακολούθησης στο τρέχον και
τα επόµενα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού.

Επιλογή σηµείων παρακολούθησης

Η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται σε επαρκή συστήµατα



επιφανειακών υδάτων έτσι ώστε να παρέχει εκτίµηση της συνολικής
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων σε κάθε υδρολογική λεκάνη ή
υδρολογικές υπολεκάνες εντός της περιοχής λεκάνης απορροής
ποταµού. Κατά την επιλογή των συστηµάτων αυτών, η αρµόδια αρχή
µεριµνά ώστε, όπου αυτό ενδείκνυται, η παρακολούθηση να γίνεται σε
σηµεία όπου:

6 υπάρχει σηµαντική ροή ύδατος εντός της περιοχής λεκάνης απορροής
ποταµού στο  της, συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων
µεγάλων ποταµών όπου η έκταση της υδρολογικής λεκάνης είναι
µεγαλύτερη από  km2,

6 υπάρχει σηµαντικός όγκος ύδατος εντός της περιοχής λεκάνης
απορροής ποταµού, συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων λιµνών και
ταµιευτήρων,

6 υπάρχουν σηµαντικά υδατικά συστήµατα, τα οποία διασχίζουν τα
σύνορα κράτους µέλους,

6 υπάρχουν τόποι προσδιοριζόµενοι σύµφωνα µε την απόφαση της
Επιτροπής  για  πληροφοριών και

6 υπάρχουν άλλοι τέτοιοι τόποι που είναι απαραίτητοι προκειµένου να
εκτιµηθεί το φορτίο των ρύπων, το οποίο µεταφέρεταιδιά µέσου των
συνόρων κράτους µέλους, καθώς και στο  περιβάλλον.

Επιλογή των ποιοτικών στοιχείων

Η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται σε κάθε τόπο
παρακολούθησης για µια περίοδο ενός έτους στη διάρκεια της περιόδου
που καλύπτεται  ένα σχέδιο διαχείρισης  απορροής ποταµού
όσον αφορά:

6 παραµέτρους ενδεικτικές για όλα τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία,

6 παραµέτρους ενδεικτικές για όλα τα υδροµορφολογικά ποιοτικά
στοιχεία,

6 παραµέτρους ενδεικτικές για όλα τα στοιχεία γενικής φυσικοχηµικής
ποιότητας,

6 ρύπους του καταλόγου προτεραιότητας που απορρίπτονται στη
λεκάνη ή την υπολεκάνη απορροής ποταµού και

6 άλλους ρύπους που απορρίπτονται σε σηµαντικές ποσότητες στη
λεκάνη ή την υπολεκάνη απορροής ποταµού,

εκτός εάν, κατά την προηγούµενη περίοδο εποπτικής παρακολούθησης,
διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριµένο σύστηµα έφθασε σε καλή κατάσταση
και δεν υπάρχουν ενδείξεις, από την επισκόπηση των επιπτώσεων των



ανθρώπινων δραστηριοτήτων η οποία διεξάγεται δυνάµει του
παραρτήµατος II, ότι έχουν µεταβληθεί οι επιπτώσεις στο σύστηµα.
περιπτώσεις αυτές, η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται µία φορά
για κάθε τρία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού.

1.3.2. Σχεδιασµός της επιχειρησιακής παρακολούθησης

Πραγµατοποιείται επιχειρησιακή παρακολούθηση προκειµένου:

6 να προσδιοριστεί η κατάσταση εκείνων των συστηµάτων που έχουν
χαρακτηριστεί ότι κινδυνεύουν να µην επιτύχουν τους
περιβαλλοντικούς τους στόχους και

6 να αξιολογηθούν οποιεσδήποτε µεταβολές στην κατάσταση των
συστηµάτων αυτών που προκύπτουν από τα προγράµµατα µέτρων.

 πρόγραµµα µπορεί να τροποποιηθεί κατά την περίοδο του σχεδίου
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού µε βάση τις πληροφορίες που
συγκεντρώνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος II ή του
παρόντος παραρτήµατος, ιδίως  να µειωθεί η συχνότητα
στις περιπτώσεις όπου οι επιπτώσεις αποδεικνύονται ασήµαντες ή
αποµακρύνεται η σχετική πίεση.

Επιλογή των τόπων παρακολούθησης

Επιχειρησιακή παρακολούθηση διενεργείται σε όλα τα υδατικά
συστήµατα τα οποία, µε βάση είτε την εκτίµηση των επιπτώσεων που
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα II, είτε την εποπτική
παρακολούθηση, χαρακτηρίζονται ότι κινδυνεύουν να µην επιτύχουν
τους περιβαλλοντικούς τους  µε τα άρθρα  και
σε όλα τα υδατικά συστήµατα, στα  απορρίπτονται ουσίες του
καταλόγου προτεραιότητας. Τα σηµεία παρακολούθησης επιλέγονται για
τις ουσίες του καταλόγου προτεραιότητας όπως ορίζεται στη νοµοθεσία
που  τα σχετικά ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις, συµπεριλαµβανόµενων των ουσιών του καταλόγου
προτεραιότητας για τις οποίες δεν παρέχονται ειδικές οδηγίες στην εν
λόγω νοµοθεσία, τα σηµεία παρακολούθησης επιλέγονται ως εξής:

6 για συστήµατα που κινδυνεύουν από σηµαντικές πιέσεις σηµειακής
πηγής, επαρκή σηµεία παρακολούθησης µέσα σε κάθε σύστηµα, έτσι
ώστε να εκτιµάται το µέγεθος και οι επιπτώσεις των πιέσεων
σηµειακής πηγής.  περιπτώσεις όπου ένα σύστηµα υπόκειται σε
πιέσεις περισσότερων σηµειακών πηγών, τα σηµεία
παρακολούθησης µπορούν να επιλέγονται έτσι ώστε να εκτιµάται το
µέγεθος και οι επιπτώσεις αυτών των πιέσεων στο  τους,

6 για συστήµατα που κινδυνεύουν από σηµαντικές πιέσεις διάχυτης
πηγής, επαρκή σηµεία παρακολούθησης από µια επιλογή των
συστηµάτων αυτών, έτσι ώστε να εκτιµάται το µέγεθος και οι



επιπτώσεις των πιέσεων διάχυτης πηγής. Η επιλογή των συστηµάτων
γίνεται έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά των σχετικών κινδύνων
από την εµφάνιση πιέσεων διάχυτης πηγής, καθώς και των σχετικών
κινδύνων από την αποτυχία να επιτευχθεί καλή κατάσταση των
επιφανειακών υδάτων,

6 για συστήµατα που κινδυνεύουν από σηµαντική υδροµορφολογική
πίεση, επαρκή σηµεία παρακολούθησης από µια επιλογή των
συστηµάτων αυτών, έτσι ώστε να εκτιµάται το µέγεθος και οι
επιπτώσεις των υδροµορφολογικών πιέσεων. Η επιλογή των
συστηµάτων  είναι ενδεικτική των συνολικών επιπτώσεων της
υδροµορφολογικής πίεσης στην οποία υπόκεινται όλα τα συστήµατα.

Επιλογή των ποιοτικών στοιχείων

Προκειµένου να εκτιµάται το µέγεθος της πίεσης στην οποία υπόκεινται
συστήµατα επιφανειακών υδάτων, η αρµόδια αρχή παρακολουθεί τα
ποιοτικά στοιχεία που είναι ενδεικτικά των πιέσεων στις οποίες
υπόκεινται το ένα ή τα περισσότερα συστήµατα. Προκειµένου να
εκτιµηθούν οι επιπτώσεις  πιέσεων αυτών, η αρµόδια αρχή
παρακολουθεί κατά περίπτωση: •'

6 παραµέτρους ενδεικτικές του ενός ή περισσοτέρων ποιοτικών
βιολογικών στοιχείων, που  ιδιαίτερα ευαίσθητα στις πιέσεις στις
οποίες υπόκεινται τα υδατικά συστήµατα,

6 όλες τις ουσίες προτεραιότητας που απορρίπτονται, καθώς και
άλλους ρύπους που απορρίπτονται σε σηµαντικές ποσότητες,

6 παραµέτρους ενδεικτικές  ποιοτικού  στοιχείου
που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην εντοπιζόµένη πίεση.

 της διερευνητικής παρακολούθησης

Στόχος

∆ιερευνητική παρακολούθηση διενεργείται:

6 όταν είναι άγνωστη η αιτία των υπερβάσεων,

6 όταν η εποπτική παρακολούθηση δείχνει ότι είναι απίθανο να
επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στα άρθρα  για ένα υδατικό
σύστηµα και όταν δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα η επιχειρησιακή
παρακολούθηση, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι αιτίες για τις οποίες
ένα ή περισσότερα υδατικά συστήµατα δεν µπορούν να επιτύχουν
τους περιβαλλοντικούς στόχους ή

6 προκειµένου να εξακριβωθεί το µέγεθος και οι επιπτώσεις ρύπανσης
οφειλόµενης σε ατύχηµα,



και γνωστοποιείται η  προγράµµατος µέτρων για την επίτευξη
των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και ειδικών µέτρων που είναι
απαραίτητα για την καταπολέµηση των επιπτώσεων της οφειλόµενης
σε ατύχηµα ρύπανσης.

 Συχνότητα της παρακολούθησης

Για την περίοδο της εποπτικής παρακολούθησης, πρέπει να
εφαρµόζονται οι ακόλουθες συχνότητες για παραµέτρους
παρακολούθησης ενδεικτικές των ποιοτικών φυσικοχηµικών στοιχείων,
εκτός εάν δικαιολογούνται µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα µε βάση τις
τεχνικές γνώσεις και την κρίση των εµπειρογνωµόνων. Όσον αφορά τα
ποιοτικά βιολογικά ή υδροµορφολογικά στοιχεία, διενεργείται µία
τουλάχιστον παρακολούθηση στη διάρκεια της περιόδου εποπτικής
παρακολούθησης.

Για την επιχειρησιακή παρακολούθηση: η συχνότητα της
παρακολούθησης που απαιτείται για κάποια παράµετρο καθορίζεται από
την αρµόδια αρχή έτσι ώστε  παρέχει επαρκή δεδοµένα για µιαν
αξιόπιστη αξιολόγηση της  του σχετικού ποιοτικού στοιχείου.
Σε γενικές γραµµές, πρέπει να πραγµατοποιείται παρακολούθηση κατά
διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα χρονικά όρια, εκτός εάν
δικαιολογούνται µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα µε βάση τις τεχνικές
γνώσεις και την κρίση των εµπειρογνωµόνων.

Οι συχνότητες επιλέγονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα αποδεκτό
επίπεδο πιστότητας και ακρίβειας. Οι εκτιµήσεις για την πιστότητα και
την ακρίβεια που επιτυγχάνονται  το χρησιµοποιούµενο σύστηµα
παρακολούθησης αναφέρονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής

 επιλεγόµενες συχνότητες, λαµβάνεται υπόψη η διακύµανση των
παραµέτρων λόγω φυσικών αλλά και ανθρωπογενών συνθηκών. Η
χρονική στιγµή που διενεργείται η παρακολούθηση επιλέγεται έτσι ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των εποχικών διακυµάνσεων στα
αποτελέσµατα, και έτσι να εξασφαλίζεται ότι τα αποτελέσµατα
αντικατοπτρίζουν µεταβολές στο υδατικό σύστηµα που προέρχονται από
µεταβολές οφειλόµενες σε ανθρωπογενή πίεση.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, διενεργείται, όπου αυτό
απαραίτητο, πρόσθετη παρακολούθηση σε διάφορες εποχές του ίδιου
έτους.



Ποιοτικό στοιχείο Ποταµοί Λίµνες Μεταβατικά Παράκτια

Βιολογικό.

Φυτοπλαγκτόν

Λοιπή υδατική χλωρίδα

Ψάρια

6 µήνες

 έτη

 έτη

 έτη

6 µήνες

 έτη

 έτη

 έτη

6 µήνες

 έτη

 έτη

 έτη

6 µήνες

 έτη

 έτη

Συνέχεια

Υδρολογία

Μορφολογία

Θερµικές συνθήκες

Οξυγόνωση

Αλατότητα

Θρεπτικές ουσίες

Κατάσταση οξίνισης

Λοιποί ρύποι

Ουσίες προτεραιότητας

 έτη

Συνεχής

 έτη

1 µήνας

 έτη

Φυσικοχηµικό

3 µήνες

3 µήνες

3 µήνες 6

3 µήνες

3 µήνες

3 µήνες

1 µήνας

3 µήνες

3 µήνες

3 µήνες

3 µήνες

3 µήνες

3 µήνες

1 µήνας

 έτη

3 µήνες

3 µήνες

3 µήνες

3

3 µήνες

1 µήνας

 έτη

3 µήνες

3 µήνες

3

3 µήνες

1 µήνας



1.3.5. Πρόσθετες απαιτήσεις για την παρακολούθηση προστατευόµενων
περιοχών

Τα απαιτούµενα ως ανωτέρω προγράµµατα παρακολούθησης
συµπληρώνονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Σηµεία υδροληψίας πόσιµου ύδατος

Τα συστήµατα επιφανειακών υδάτων που έχουν εντοπιστεί σύµφωνα µε
το άρθρο 23 (υδροληψία πόσιµου ύδατος) και τα οποία παρέχουν άνω
των  ηµερησίως κατά µέσο όρο ορίζονται ως τόποι
παρακολούθησης και υπόκεινται στην εν λόγω πρόσθετη
παρακολούθηση, όπως ενδεχοµένως απαιτείται προκειµένου να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του άρθρου αυτού. Τα συστήµατα αυτά
παρακολουθούνται για όλες τις ουσίες προτεραιότητας που
διοχετεύονται σε αυτά, καθώς και για όλες τις άλλες ουσίες που
διοχετεύονται σε σηµαντικές ποσότητες, οι οποίες µπορούν να έχουν
επιπτώσεις στην κατάσταση του υδατικού συστήµατος και ελέγχονται
βάσει των διατάξεων του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης
Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµου του 2001 (87(1)
του 2001).

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός

 000

10  000

> 30 000

4 ανά έτος

8 ανά έτος

12 ανά έτος

Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών

Τα υδατικά συστήµατα που αποτελούν τις περιοχές αυτές
συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα επιχειρησιακής παρακολούθησης

 αναφέρεται παραπάνω, εφόσον, µε βάση την εκτίµηση των
επιπτώσεων και την εποπτική παρακολούθηση, εντοπίζεται ότι
κινδυνεύουν να µην µπορέσουν να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς
τους στόχους βάσει των άρθρων  Η παρακολούθηση διενεργείται
προκειµένου να εκτιµηθεί το µέγεθος και οι επιπτώσεις όλων των
σχετικών σηµαντικών πιέσεων στα συστήµατα αυτά και, όπου αυτό
χρειάζεται, προκειµένου να αξιολογηθούν οι µεταβολές στην κατάσταση
των συστηµάτων αυτών οι οποίες οφείλονται στα προγράµµατα µέτρων.
Η παρακολούθηση συνεχίζεται µέχρις ότου οι περιοχές καλύψουν τις



σχετικές µε τα ύδατα απαιτήσεις της νοµοθεσίας βάσει της οποίας έχουν
οριστεί και ανταποκριθούν στους στόχους τους βάσει των άρθρων 9617.

1.3.6. Πρότυπα για την παρακολούθηση ποιοτικών στοιχείων

Οι µέθοδοι για την παρακολούθηση των τυπικών παραµέτρων είναι
σύµφωνες µε τα κατωτέρω διεθνή πρότυπα ή όποια τέτοια εθνικά ή
διεθνή πρότυπα εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση δεδοµένων ισοδύναµης
επιστηµονικής ποιότητας και συγκρισιµότητας.

∆ειγµατοληψία µακροασπονδύλων

∆ειγµατοληψία

ISO 566763:1995

 27828:1994

ΕΝ 28265:1994

 ISO 9381:1995

 ISO 868961:1999

 ISO 868962:1999

Water quality 6 Sampling 6 Part 3: Guidance on the preservation
and handling of samples.

Water Quality 6 Methods for biological sampling 6 Guidance on
hand net sampling of benthic

Water Quality 6 Methods of biological sampling 6 Guidance on
the design and use of quantitative samplers for benthic
macroinvertebrates on stony substrata in shallow waters.

Water Quality 6 Sampling  deep waters for macroinvertebrates
6 Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative
samplers.

Biological Classification of Rivers part  Guidance on the
Interpretation of Biological Quality Data Surveys of Benthic

 Running Waters.

Biological Classification of Rivers  II: Guidance  the
Presentation of Biological Quality Data from Surveys of Benthic
Macroinvertebrates in Running Waters.

∆ειγµατοληψία µακροφύτων

Σχετικά πρότυπα  όταν καταρτιστούν.

∆ειγµατοληψία ψαριών

Σχετικά πρότυπα  όταν καταρτιστούν.

∆ειγµατοληψία

Σχετικά πρότυπα CEN/ISO, όταν καταρτιστούν.



Πρότυπα για τις φυσικοχηµικές παραµέτρους

Οποιοδήποτε σχετικό πρότυπο

Πρότυπα για τις υδροµορφολογικές παραµέτρους

Οποιοδήποτε σχετικό πρότυπο

1.4. Ταξινόµηση και Cπαρουσίαση της οικολογικής κατάστασης

1.4.1. Συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων βιολογικής παρακολούθησης

 Η αρµόδια αρχή καταρτίζει συστήµατα παρακολούθησης προκειµένου
να εκτιµήσουν τις τιµές των ποιοτικών βιολογικών στοιχείων που
ορίζονται για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων ή για ιδιαίτερα
τροποποιηµένα και τεχνητά συστήµατα επιφανειακών υδάτων. Κατά
την εφαρµογή της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω σε
ιδιαίτερα τροποποιηµένα ή τεχνητά υδατικά συστήµατα, οι αναφορές
στην οικολογική κατάσταση πρέπει να  ως αναφορές στο
οικολογικό δυναµικό. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιούν
ιδιαίτερα είδη ή οµάδες ειδών αντιπροσωπευτικών του ποιοτικού
στοιχείου στο  του. 6

ϋ) Για να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα αυτών των συστηµάτων
παρακολούθησης, τα αποτελέσµατα των συστηµάτων που εφαρµόζει
η αρµόδια αρχή εκφράζονται ως λόγοι οικολογικής ποιότητας για τους
σκοπούς της ταξινόµησης της οικολογικής κατάστασης. Οι λόγοι αυτοί
αντιπροσωπεύουν τη σχέση µεταξύ των τιµών των βιολογικών
παραµέτρων που έχουν  σε ένα δεδοµένο σύστηµα
επιφανειακών υδάτων και των τιµών των  αυτών στις
συνθήκες αναφοράς που εφαρµόζονται στο εν λόγω σύστηµα. Ο
λόγος εκφράζεται ως αριθµητική τιµή µεταξύ του µηδενός και του
ενός, όπου η υψηλή οικολογική κατάσταση δηλώνεται µε τιµές γύρω
στο ένα και η κακή οικολογική κατάσταση µε τιµές γύρω στο µηδέν.

 Η αρµόδια αρχή, στο σύστηµα παρακολούθησης που εφαρµόζει,
διαιρεί την κλίµακα λόγων οικολογικής ποιότητας για κάθε κατηγορία
επιφανειακών υδάτων σε πέντε κλάσεις που κυµαίνονται από υψηλή
έως κακή οικολογική κατάσταση, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.2,
αποδίδοντας µια αριθµητική τιµή σε κάθε όριο µεταξύ διαδοχικών
κλάσεων. Η τιµή του ορίου µεταξύ των κλάσεων της υψηλής και της
καλής κατάστασης, καθώς και η τιµή του ορίου µεταξύ της καλής και
της µέτριας καθορίζονται µε την εφαρµογή της  που
περιγράφεται παρακάτω.

 Η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη οποιεσδήποτε εισηγήσεις της
Επιτροπής που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη διαβαθµονόµηση
αυτή προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω όρια των κλάσεων



προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους κανονιστικούς ορισµούς του
σηµείου 1.2 και είναι συγκρίσιµα στα διάφορα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ν) ΣΤΟ πλαίσιο της εν λόγω διαβαθµονόµησης, η αρµόδια αρχή µπορεί
να ανταλλάσσει πληροφορίες µε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, µε στόχο τον  σε κάθε οικοπεριοχή της
Κοινότητας, ενός συνόλου  οι τόποι αυτοί  αποτελέσουν ένα
διαβαθµονοµικό δίκτυο.  δίκτυο αποτελείται από τόπους που
επιλέγονται από διάφορους τύπους συστηµάτων επιφανειακών
υδάτων που απαντούν σε κάθε οικοπεριοχή. Σε κάθε επιλεγόµενο
τύπο συστήµατος επιφανειακών υδάτων, το δίκτυο αποτελείται από

• δύο τουλάχιστον τόπους που αντιστοιχούν στο όριο µεταξύ
κανονιστικών ορισµών της υψηλής και της καλής κατάστασης, και από
δύο τουλάχιστον τόπους που αντιστοιχούν στο όριο µεταξύ των
κανονιστικών ορισµών της καλής και της µέτριας κατάστασης. Οι
τόποι επιλέγονται κατά την κρίση εµπειρογνωµόνων, η οποία
βασίζεται σε κοινές επιθεωρήσεις και κάθε άλλη διαθέσιµη
πληροφορία.

vi)  σύστηµα παρακολούθησης εφαρµόζεται σε τόπους του δικτύου
διαβαθµονόµησης, οι οποίοι ευρίσκονται στην οικοπεριοχή αλλά και
ανήκουν σε τύπο συστήµατος επιφανειακών υδάτων στον οποίο
εφαρµοστεί στο σύστηµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής αυτής χρησιµοποιούνται
για τον καθορισµό των αριθµητικών τιµών για τα αντίστοιχα όρια
κλάσης στο σύστηµα παρακολούθησης.

viii) Η αρµόδια αρχή ολοκληρώνει τη διαδικασία της διαβαθµονόµησης
εντός δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Νόµου..

1.4.2. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και
ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού
δυναµικού

i) Για τις κατηγορίες επιφανειακών υδάτων, η ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης του
υδατικού συστήµατος εκφράζεται µε τη χαµηλότερη τιµή των αποτελεσµάτων της

βιολογικής
και φυσικοχηµικής παρακολούθησης των σχετικών ποιοτικών στοιχείων, η οποία

ταξινοµείται
σύµφωνα µε την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα. Η αρµόδια αρχή παρέχει χάρτη για
κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού, µε την ταξινόµηση της
κάθε υδατικού συστήµατος χρησιµοποιώντας ένα χρωµατικό κώδικα σύµφωνα µε τη

δεύτερη
στήλη του παρακάτω πίνακα για να φαίνεται η ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης του
υδατικού συστήµατος.
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Ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης

Υψηλή

Καλή

Μέτρια

Ελλιπής

Κακή

Χρωµατικός κώδικας

Γαλάζιο

Πράσινο

Κίτρινο

Πορτοκαλί

Κόκκινο

ϋ) Για ιδιαίτερα τροποποιηµένα και τεχνητά υδατικά συστήµατα, η ταξινόµηση του
οικολογικού

δυναµικού του υδατικού συστήµατος εκφράζεται µε τη χαµηλότερη τιµή των
αποτελεσµάτων

της βιολογικής και φυσικοχηµικής παρακολούθησης των σχετικών ποιοτικών στοιχείων, η
οποία ταξινοµείται σύµφωνα µε την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα. Η αρµόδια αρχή
παρέχει χάρτη για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού, µε την ταξινόµηση του
οικολογικού δυναµικού κάθε υδατικού συστήµατος, χρησιµοποιώντας ένα χρωµατικό

κώδικα,
όσον αφορά τα τεχνητά υδατικά συστήµατα, σύµφωνα µε τη  του παρακάτω
πίνακα, και όσον αφορά τα ιδιαίτερα τροποποιηµένα υδατικά συστήµατα, σύµφωνα µε την
τρίτη στήλη του πίνακα αυτού:

Ταξινόµηση οικολογικού δυναµικού

Καλό και ανώτερο

Μέτριο

Ελλιπές

Κακό

Χρωµατικός κώδικας

Τεχνητά υδατικά συστήµατα

Πράσινες και ανοικτόγκριζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Κίτρινες και ανοικτόγκριζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Πορτοκαλιές και
ανοικτόγκριζες ρίγες του ίδιου
πλάτους

Κόκκινες και ανοικτόγκριζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Ιδιαίτερα τροποποιηµένα

Πράσινες και σκούρες γκρίζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Κίτρινες και σκούρες γκρίζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

Πορτοκαλιές και σκούρες
γκρίζες ρίγες του ίδιου
πλάτους'

Κόκκινες και σκούρες γκρίζες
ρίγες του ίδιου πλάτους

 Η αρµόδια αρχή δηλώνει επίσης, µε µια µαύρη κουκκίδα στο χάρτη,
τα υδατικά συστήµατα στα  η αδυναµία επίτευξης καλής
κατάστασης ή καλού οικολογικού δυναµικού οφείλεται σε µη τήρηση
ενός ή περισσότερων προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας, τα



οποία έχουν καθοριστεί για το εν λόγω υδατικό σύστηµα όσον αφορά
συγκεκριµένους συνθετικούς και µη συνθετικούς ρύπους (σύµφωνα
µε το καθεστώς συµβατότητας που καθορίζει η αρµόδια αρχή).

1.4.3. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης και
ταξινόµηση της χηµικής

Όταν ένα υδατικό σύστηµα επιτυγχάνει συµβατότητα µε όλα τα πρότυπα
περιβαλλοντικής ποιότητας που καθορίζονται στο παράρτηµα  στο
άρθρο 16 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και σε όποια άλλη σχετική νοµοθεσία
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζει πρότυπα περιβαλλοντικής
ποιότητας, καταγράφεται ότι επιτυγχάνει καλή χηµική κατάσταση. Στην
αντίθετη περίπτωση, καταγράφεται ότι το σύστηµα αδυνατεί να επιτύχει
καλή χηµική κατάσταση.

Η αρµόδια αρχή παρέχει χάρτη για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής
ποταµού, στον οποίο φαίνεται η χηµική κατάσταση κάθε υδατικού
συστήµατος, χρησιµοποιώντας ένα χρωµατικό κώδικα σύµφωνα µε τη
δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα για να φαίνεται η ταξινόµηση της
χηµικής κατάστασης του

Ταξινόµηση της χηµικής
κατάστασης

Καλή

Κατάσταση κατώτερη της καλής

Χρωµατικός κώδικας

Γαλάζιο

'Κόκκινο *'

2. ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ

2.1. Ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων

 Παράµετρος για την ταξινόµηση της ποσοτικής κατάστασης

Καθεστώς στάθµης των υπόγειων υδάτων



2.1.2. Ορισµός της ποσοτικής κατάστασης

Στοιχεία

Στάθµη υπόγειων υδάτων

Καλή κατάσταση

Η στάθµη των υπόγειων υδάτων στο υπόγειο
υδατικό σύστηµα εξασφαλίζει ότι ο διαθέσιµος
πόρος υπόγειων υδάτων δεν εξαντλείται από το
µακροπρόθεσµο ετήσιο µέσο όρο άντλησης.

Κατά συνέπεια, η στάθµη των υπόγειων υδάτων δεν
υπόκειται σε ανθρωπογενείς µεταβολές που
οδηγούσαν:

6 σε µη τήρηση των περιβαλλοντικών στόχων
που ορίζονται στα άρθρα 9617 για τα
συνδεδεµένα επιφανειακά ύδατα,

 σε σηµαντική µείωση της κατάστασης των
υδάτων αυτών,

6 σε σηµαντική βλάβη των χερσαίων
 οικοσυστηµάτων τα οποία εξαρτώνται άµεσα
από το σύστηµα υπογείων υδάτων,

και µπορεί να εµφανίζονται προσωρινά, ή συνεχώς
σε χωρικώς περιορισµένη περιοχή, µεταβολές της
κατεύθυνσης της ροής λόγω µεταβολών της
στάθµης, αλλά οι αντιστροφές αυτές δεν οδηγούν σε
εισροή αλµυρού νερού ή  υλών και δεν
αποτελούν µόνιµη και σαφώς διαπιστωµένη ένδειξη
τάσεων, οφειλόµενων σε ανθρωπογενή αίτια,
αλλαγής της κατεύθυνσης της ροής ικανών να
οδηγήσουν σε τέτοιες εισροές.

2.2. Παρακολούθηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

 ∆ίκτυο παρακολούθησης της στάθµης των υπόγειων υδάτων

 δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων συγκροτείται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 7 και 8.  δίκτυο
παρακολούθησης σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχει αξιόπιστη εκτίµηση
της ποσοτικής κατάστασης όλων των υπόγειων υδατικών συστηµάτων ή
οµάδων συστηµάτων, συµπεριλαµβανόµενης της εκτίµησης του
διαθέσιµου πόρου υπόγειων υδάτων. Η αρµόδια αρχή παρέχει έναν ή
περισσότερους χάρτες στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταµού στους οποίους φαίνεται το δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων
υδάτων.



2.2.2. Πυκνότητα των τόπων παρακολούθησης

 δίκτυο περιλαµβάνει επαρκή αντιπροσωπευτικά σηµεία
παρακολούθησης µε σκοπό την εκτίµηση της στάθµης των υπογείων
υδάτων σε κάθε υπόγειο υδατικό σύστηµα  οµάδα συστηµάτων,
λαµβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
διακυµάνσεις στην ανατροφοδότηση, και συγκεκριµένα:

6 όσον αφορά τα συστήµατα υπογείων υδάτων που διαπιστώνεται ότι
κινδυνεύουν να µην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους των
άρθρων  εξασφαλίζεται επαρκής πυκνότητα των σηµείων

• παρακολούθησης προκειµένου να  η επίπτωση
αντλήσεων και απορρίψεων στη στάθµη των υπογείων υδάτων,

2.2.3. Συχνότητα της παρακολούθησης

Η συχνότητα των παρατηρήσεων είναι επαρκής προκειµένου να
εκτιµηθεί η ποσοτική κατάσταση κάθε υπόγειου υδατικού συστήµατος ή
οµάδας συστηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσµες και
µακροπρόθεσµες διακυµάνσεις στην ανατροφοδότηση, και
συγκεκριµένα:

6 όσον αφορά τα συστήµατα υπόγειων υδάτων που διαπιστώνεται ότι
κινδυνεύουν να µην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους των
άρθρων 9617, εξασφαλίζεται επαρκής συχνότητα των µετρήσεων
προκειµένου να εκτιµηθεί η επίπτωση των αντλήσεων και
απορρίψεων στη στάθµη των υπόγειων υδάτων,

2.2.4. Ερµηνεία και παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης των υπογείων
υδάτων

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το δίκτυο παρακολούθησης
ενός συστήµατος υπόγειων υδάτων ή οµάδας συστηµάτων
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της ποσοτικής κατάστασης του εν
λόγω συστήµατος ή συστηµάτων. Με την επιφύλαξη του σηµείου 2.5, η
αρµόδια αρχή καταρτίζει χάρτη µε βάση αυτή την εκτίµηση της
ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, χρησιµοποιώντας τους
ακόλουθους χρωµατικούς κώδικες:

Καλή: πράσινο

Κακή: κόκκινο
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2.3. Ερµηνεία και παρουσίαση της χηµικής κατάστασης των υπογείων
υδάτων

 Παράµετροι για τον προσδιορισµό της χηµικής κατάστασης των
υπόγειων υδάτων

Αγωγιµότητα

 ρύπων

2.3.2. Ορισµός της καλής χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Στοιχεία

Γενικά

Αγωγιµότητα

Καλή κατάσταση

Η χηµική σύνθεση του συστήµατος υπόγειων
υδάτων είναι τέτοια ώστε οι συγκεντρώσεις των
ρύπων:

../
6 όπως καθορίζεται παρακάτω, δεν

εµφανίζουν επιπτώσεις εισροής αλµυρού
νερού ή άλλων υλών,

6 δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας
που εφαρµόζονται βάσει άλλης σχετικής
κοινοτικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε το
άρθρο  της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

6 δεν είναι τέτοιες ώστε να οδηγήσουν σε µη
 των περιβαλλοντικών στόχων των

άρθρων 9617 για τα συνδεδεµένα
επιφανειακά ύδατα, ούτε σε σηµαντική
επιδείνωση της οικολογικής ή χηµικής
ποιότητας των συστηµάτων αυτών, ούτε σε
σηµαντική βλάβη των χερσαίων
οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται άµεσα από
το σύστηµα υπογείων υδάτων.

Οι µεταβολές της αγωγιµότητας δεν υποδηλώνουν
εισροή αλµυρού νερού ή άλλων υλών στο υπόγειο
υδατικό σύστηµα.



2.3. Παρακολούθηση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων
υδάτων

2.4.1. ∆ίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων

 δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων συγκροτείται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 του Νόµου.  δίκτυο
παρακολούθησης σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχεται συνεκτική και
συνολική εποπτεία της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων σε
κάθε λεκάνη απορροής ποταµού και να ανιχνεύεται η
µακροπρόθεσµων ανθρωπογενούς αιτίας ανοδικών τάσεων των ρύπων.

Με βάση το χαρακτηρισµό και την εκτίµηση των επιπτώσεων που
διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το παράρτηµα  η αρµόδια
αρχή, για κάθε περίοδο εφαρµογής ενός σχεδίου διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταµού, καταρτίζουν πρόγραµµα εποπτικής
παρακολούθησης. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος αυτού
χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση προγράµµατος επιχειρησιακής
παρακολούθησης, το οποίο εφαρµόζεται κατά το υπόλοιπο τµήµα της
περιόδου του σχεδίου.

ΣΤΟ σχέδιο παρέχονται εκτιµήσεις για το βαθµό πιστότητας και ακρίβειας
των παρεχόµενων από τα προγράµµατα παρακολούθησης
αποτελεσµάτων.

2.4.2. Εποπτική παρακολούθηση

Στόχος

Η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται για:

6 τη συµπλήρωση και την επικύρωση της διαδικασίας εκτίµησης,

6 την παροχή πληροφοριών που  χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση
µακροπρόθεσµων τάσεων που οφείλονται σε µεταβολές των
φυσικών συνθηκών αλλά και σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

 των  παρακολούθησης

Επιλέγονται επαρκείς τόποι παρακολούθησης όσον αφορά:

6 συστήµατα που διαπιστώνεται ότι κινδυνεύουν µετά την εφαρµογή του
χαρακτηρισµού που γίνεται σύµφωνα µε το παράρτηµα II,

6 συστήµατα που διασχίζουν όρια κράτους µέλους.



Επιλογή παραµέτρων

Η ακόλουθη σειρά βασικών παραµέτρων παρακολουθείται σε όλα τα
επιλεγµένα συστήµατα υπογείων υδάτων:

6 περιεκτικότητα σε οξυγόνο,

6 τιµή

6 αγωγιµότητα,

 νιτρικές ενώσεις,

= αµµώνιο.

Τα συστήµατα, τα οποία διαπιστώνεται, σύµφωνα µε το παράρτηµα II,
ότι διατρέχουν σηµαντικό κίνδυνο να µην επιτύχουν την καλή
κατάσταση, παρακολουθούνται επίσης ως προς τις παραµέτρους που
είναι ενδεικτικές των επιπτώσεων των πιέσεων αυτών.

2.4.3. Επιχειρησιακή παρακολούθηση

Στόχος

Κατά τις ενδιάµεσες περιόδους µεταξύ των προγραµµάτων εποπτικής
παρακολούθησης πραγµατοποιείται επιχειρησιακή παρακολούθηση,
προκειµένου:

6 να διαπιστωθεί η χηµική κατάσταση όλων  συστηµάτων υπόγειων
υδάτων ή οµάδων συστηµάτων που έχουν χαρακτηριστεί ότι
κινδυνεύουν,

6 να διαπιστωθεί η παρουσία µακροπρόθεσµων ανθρωπογενούς αιτίας
ανοδικών τάσεων στη συγκέντρωση των ρύπων.

Επιλογή των τόπων παρακολούθησης

Επιχειρησιακή παρακολούθηση διενεργείται σε όλα τα συστήµατα
υπόγειων υδάτων ή οµάδες συστηµάτων, τα οποία, µε βάση τόσο την
εκτίµηση των επιπτώσεων που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
παράρτηµα II όσο και την εποπτική παρακολούθηση, χαρακτηρίζονται
ότι κινδυνεύουν να µην επιτύχουν τους στόχους των άρθρων  Η
επιλογή των τόπων παρακολούθησης αντικατοπτρίζει επίσης µια
εκτίµηση για την αντιπροσωπευτικότητα των δεδοµένων
παρακολούθησης του συγκεκριµένου τόπου ως προς την ποιότητα του
σχετικού ενός ή περισσοτέρων συστηµάτων υπόγειων υδάτων.



Συχνότητα της παρακολούθησης

Κατά τις ενδιάµεσες περιόδους µεταξύ των προγραµµάτων εποπτικής
παρακολούθησης πραγµατοποιείται επιχειρησιακή παρακολούθηση σε
επαρκή συχνότητα προκειµένου να ανιχνευθούν οι επιπτώσεις των
σχετικών πιέσεων και, πάντως, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.

2.4.4. ∆ιαπίστωση των τάσεων των ρύπων

Η αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί τα δεδοµένα τόσο της εποπτικής όσο και
της επιχειρησιακής παρακολούθησης για τη διαπίστωση
µακροπρόθεσµων ανθρωπογενούς αιτίας ανοδικών τάσεων στις
συγκεντρώσεις ρύπων και την αντιστροφή των τάσεων αυτών.
Προσδιορίζεται το βασικό έτος ή βασική περίοδος από την οποία
υπολογίζονται οι τάσεις αυτές. Ο υπολογισµός των τάσεων γίνεται σε
ένα σύστηµα ή, κατά περίπτωση, σε οµάδα συστηµάτων υπόγειων
υδάτων. Η αντιστροφή των τάσεων αποδεικνύεται στατιστικά και
δηλώνεται ο βαθµός αξιοπιστίας της σχετικής διαπίστωσης.

2.4.5. Ερµηνεία και παρουσίαση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων
υδάτων

Κατά την εκτίµηση της κατάστασης, τα αποτελέσµατα των µεµονωµένων
σηµείων παρακολούθησης ενός συστήµατος υπογείων υδάτων
ενσωµατώνονται στα αποτελέσµατα για το όλο υδατικό σύστηµα. Με την
επιφύλαξη των σχετικών οδηγιών, για να  καλή η κατάσταση
ενός συστήµατος υπογείων υδάτων, ως προς τις χηµικές παραµέτρους
για τις οποίες ορίζονται στην κοινοτική νοµοθεσία ποιοτικά
περιβαλλοντικά πρότυπα:

6 υπολογίζεται η µέση τιµή των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης
σε κάθε σηµείο του συστήµατος ή της οµάδας συστηµάτων υπόγειων
υδάτων και

6 σύµφωνα µε το άρθρο 17 της Οδηγίας  οι µέσες αυτές
τιµές χρησιµοποιούνται για να αποδεικνύεται η τήρηση της καλής
χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων.

Με την επιφύλαξη του σηµείου 2.5, η αρµόδια αρχή καταρτίζει χάρτη της
χηµικής κατάστασης των υπογείων υδάτων, χρησιµοποιώντας τους
ακόλουθους χρωµατικούς κώδικες:

Καλή: πράσινο

Κακή: κόκκινο

Η αρµόδια αρχή σηµειώνει επίσης στο χάρτη µε µαύρη κουκκίδα τα
συστήµατα υπόγειων υδάτων που υπόκεινται σε µόνιµη και σηµαντική



ανοδική τάση των συγκεντρώσεων οποιουδήποτε ρύπου οφειλόµενη
στις επιπτώσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η αντιστροφή µιας τάσης
σηµειώνεται στο χάρτη µε γαλάζια κουκκίδα.

Οι χάρτες αυτοί συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταµού.

2.5. Παρουσίαση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Η αρµόδια αρχή παρέχει στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταµού χάρτη, στον οποίο φαίνεται, για κάθε σύστηµα υπόγειων
υδάτων ή οµάδα συστηµάτων, τόσο η ποσοτική όσο και η χηµική
κατάσταση του εν λόγω συστήµατος ή οµάδας συστηµάτων,
χρησιµοποιώντας χρωµατικούς κώδικες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
σηµείων 2.2.4 και 2.4.5. Η αρµόδια αρχή έχει την επιλογή να µην
καταρτίσει χωριστούς χάρτες για τα σηµεία 2.2.4 και 2.4.5, αλλά, στην
περίπτωση αυτή,  δηλώνουν επίσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
σηµείου 2.4.5, στον απαιτούµενο από το τµήµα αυτό χάρτη τα
συστήµατα που υπόκεινται σε σηµαντική και µόνιµη ανοδική τάση της
συγκέντρωσης οποιουδήποτε ρύπου ή τυχόν αντιστροφή της τάσης
αυτής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
(Άρθρα  21)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α

Μέτρα τα οποία απαιτούνται  τις ακόλουθες οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

 η οδηγία για τα ύδατα κολύµβησης

ϋ) η οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ)(1),

iii) η οδηγία για το πόσιµο νερό  όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία

 η οδηγία για τα  ατυχή  (Seveso) (96/82/EK)(2),

ν) η οδηγία για την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 η οδηγία για την  σταθµών καθαρισµού (86/278/ΕΟΚ)(4),

 η οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυµάτων

viii) η οδηγία για τα προϊόντα

 η οδηγία για την προστασία από

χ) η οδηγία για τα οικοσυστήµατα (92/43/ΕΟΚ)(5),

 η οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης
 Κ).
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ΜΕΡΟΣ Β

Ακολουθεί µη εξαντλητικός κατάλογος συµπληρωµατικών µέτρων που
µπορούν  για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού, ως
τµήµα του προγράµµατος µέτρων που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο
21.

\) Κανονιστικές διοικητικές πράξεις,

ϋ) διοικητικές ενέργειες,

 οικονοµικές ή φορολογικές πράξεις,

 περιβαλλοντικές συµφωνίες µετά από διαπραγµάτευση,

ν) έλεγχοι εκποµπής,

 κώδικες ορθών πρακτικών,

 ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροτόπων,

viii) έλεγχοι άντλησης, .

 µέτρα διαχείρισης της ζήτησης, µεταξύ άλλων προώθηση της
προσαρµοσµένης γεωργικής παραγωγής, όπως π.χ. καλλιεργειών
χαµηλών απαιτήσεων σε ύδωρ σε περιοχές που υποφέρουν από
ανοµβρία,

χ) µέτρα αποτελεσµατικότητας και  µεταξύ άλλων
προώθηση τεχνολογιών αποτελεσµατικής χρήσης ύδατος στη
βιοµηχανία και αρδευτικές τεχνικές εξοικονόµησης ύδατος,

 έργα δοµικών κατασκευών,

 εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,

 έργα αποκατάστασης,

 τεχνητή επαναπλήρωση υπόγειων υδροφορέων,

χν) έργα εκπαιδευτικής φύσεως,

 έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης,

 λοιπά σχετικά µέτρα.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
(Αρθρο 22(1))

ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

Α. Τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού καλύπτουν τα ακόλουθα
στοιχεία:

 Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών της περιοχής λεκάνης απορροής
ποταµού, η οποία απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το παράρτηµα
II. Η περιγραφή αυτή περιλαµβάνει:

1.1. Για τα επιφανειακά ύδατα:

6 χάρτες της  και των ορίων των υδατικών συστηµάτων,

6 χάρτες των οικοπεριοχών και τύπων συστηµάτων επιφανειακών
υδάτων εντός κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού,

6 προσδιορισµό των συνθηκών αναφοράς  τους τύπους
συστηµάτων επιφανειακών υδάτων.

1.2. Για τα υπόγεια ύδατα:

6 χάρτες της  και των ορίων των συστηµάτων υπόγειων υδάτων.

2. Περίληψη των σηµαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι
ανθρώπινες δραστηριότητες για την κατάσταση των επιφανειακών και
των υπόγειων υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων:'

6 ενός υπολογισµού της ρύπανσης από σηµειακές πηγές,

6 ενός υπολογισµού της ρύπανσης από διάχυτες πηγές,
συµπεριλαµβανοµένης µιας περίληψης της χρήσης της γης,

6 ενός υπολογισµού των πιέσεων που ασκούνται στην ποσοτική
κατάσταση του νερού, συµπεριλαµβανοµένης της υδροληψίας,

6 µιας ανάλυσης άλλων επιπτώσεων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων για την κατάσταση του νερού.

 Προσδιορισµό και χαρτογράφηση των προστατευόµενων περιοχών,
όπως απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 και το παράρτηµα IV.

2. Χάρτη των δικτύων παρακολούθησης που συγκροτούνται για τους
σκοπούς του άρθρου 24 και του παραρτήµατος V και παρουσίαση, υπό
µορφή χάρτη, των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων



παρακολούθησης που εφαρµόζονται δυνάµει των διατάξεων αυτών για
την κατάσταση:

 Των επιφανειακών υδάτων (οικολογική και χηµική).

2.2. Των υπόγειων υδάτων (χηµική και ποσοτική).

 Των προστατευόµενων περιοχών.

3. Κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται δυνάµει των
άρθρων 9617 για τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις
προστατευόµενες περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως των
περιστάσεων κατά τις οποίες  τα άρθρα  καθώς
και των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου
αυτού.

4.  της οικονοµικής ανάλυσης της χρήσης ύδατος, όπως
απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το παράρτηµα

5. Περίληψη του ή των προγραµµάτων µέτρων που  δυνάµει
των άρθρων  συµπεριλαµβανοµένων των τρόπων µε τους
οποίους  επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται δυνάµει των
άρθρων 9617.

 Περίληψη των µέτρων που απαιτούνται για την εφαρµογή οποιασδήποτε
άλλης νοµοθεσίας για την προστασία των υδάτων.

7.2. Έκθεση των πρακτικών µέτρων που λαµβάνονται για την εφαρµογή της
 της ανάκτησης του κόστους της χρήσης ύδατος σύµφωνα µε το

άρθρο 27.

7.3. Περίληψη των µέτρων που λαµβάνονται για να  οι απαιτήσεις
του άρθρου 23.

7.4. Περίληψη των ελέγχων της υδροληψίας και της κατακράτησης νερού,
συµπεριλαµβανοµένης αναφοράς στα µητρώα και στα στοιχεία των
περιπτώσεων κατά τις οποίες παραχωρήθηκαν εξαιρέσεις δυνάµει του
άρθρου 20(ι)(ε).

7.5. Περίληψη των ελέγχων που διενεργούνται για τις απορρίψεις
σηµειακές πηγές και άλλες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν την
κατάσταση του νερού σύµφωνα µε το άρθρο 20(ι)(ζ) και (η).

7.6. Προσδιορισµός των περιπτώσεων κατά τις οποίες επετράπησαν
απευθείας απορρίψεις σύµφωνα µε το άρθρο

7.7. Περίληψη των µέτρων που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 για τις
ουσίες προτεραιότητας.
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7.8. Περίληψη των µέτρων που λαµβάνονται για να προληφθούν ή να
µειωθούν οι επιπτώσεις των ρυπαντικών ατυχηµάτων.

7.9. Περίληψη των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 18(ι) για
υδατικά συστήµατα τα οποία είναι απίθανο να επιτύχουν τους στόχους
των άρθρων 9617.

 Λεπτοµέρειες των συµπληρωµατικών µέτρων που κρίνονται αναγκαία
για να τηρηθούν οι καθοριζόµενοι περιβαλλοντικοί στόχοι.

 των µέτρων που λαµβάνονται για να αποφευχθεί η αύξηση
της ρύπανσης των  υδάτων σύµφωνα µε το άρθρο

8. Μητρώο των τυχόν λεπτοµερέστερων προγραµµάτων και σχεδίων
διαχείρισης για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού, τα οποία
αφορούν ιδίως  τοµείς,  ή τύπους υδάτων, καθώς και
περίληψη του περιεχοµένου τους.

9. Περίληψη των µέτρων που λαµβάνονται για την πληροφόρηση του
κοινού και τη διαβούλευση, των αποτελεσµάτων τους και των
συνακόλουθων τροποποιήσεων των σχεδίων.

 Κατάλογο µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι.

 Τα σηµεία επαφής και τις διαδικασίες για την προµήθεια των εγγράφων
που χρησίµευσαν ως υπόβαθρο και των στοιχείων που αναφέρονται στα
εδάφια (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 19, ιδίως δε λεπτοµέρειες των
µέτρων ελέγχου που  σύµφωνα µε το άρθρο  )(ζ) και (θ),
καθώς και των πραγµατικών δεδοµένων παρακολούθησης που
συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 24 και το παράρτηµα V.

Β. Η πρώτη ενηµέρωση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταµού και όλες οι επόµενες ενηµερώσεις πρέπει επίσης να
περιλαµβάνουν:

 Περίληψη των τυχόν αλλαγών ή ενηµερώσεων από τη δηµοσίευση της
προηγούµενης έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταµού, συµπεριλαµβανοµένης περίληψης των επισκοπήσεων που
γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα  και 16.

2. Εκτίµηση της προόδου προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων,
συµπεριλαµβανοµένης της παρουσίασης των αποτελεσµάτων της
παρακολούθησης κατά την περίοδο του προηγούµενου σχεδίου υπό
µορφή χάρτη, και διευκρινίσεις για τους περιβαλλοντικούς στόχους που
δεν επιτεύχθηκαν.

3. Περίληψη των τυχόν µέτρων που είχαν προβλεφθεί στην προηγούµενη
έκδοση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού τα οποία
δεν εφαρµόστηκαν, και σχετικές διευκρινίσεις.



Περίληψη των πρόσθετων ενδιάµεσων µέτρων που
σύµφωνα µε το άρθρο 18 µετά τη δηµοσίευση της προηγούµενης
έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
(Άρθρα 2, 25)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΥΠΩΝ

 Οργανοαλογονούχες ενώσεις και ουσίες που µπορεί να σχηµατίζουν
τέτοιες ενώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις.

3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις.

4. Ουσίες και παρασκευάσµατα ή προϊόντα αποικοδόµησής τους, που
αποδεδειγµένα έχουν καρκινογόνες ή µεταλλαξιογόνες ιδιότητες ή
ιδιότητες που µπορεί να επηρεάσουν τη στερεοειδογόνο λειτουργία, το

 την αναπαραγωγή ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται µε το
ενδοκρινικό σύστηµα µέσα στο υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού.

5. Επίµονοι υδρογονάνθρακες και επίµονες και βιοσωρεύσιµες οργανικές
τοξικές ουσίες.

6. Κυανιούχες ενώσεις.

7. Μέταλλα και ενώσεις τους.

8. Αρσενικό και ενώσεις του.

9. Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

 Υλικά σε αιώρηµα.

 Ουσίες που συµβάλλουν στον ευτροφισµό (ιδίως τα νιτρικά και τα
φωσφορικά άλατα).

12. Ουσίες που επηρεάζουν δυσµενώς το ισοζύγιο οξυγόνου (και µπορούν
να µετρηθούν χρησιµοποιώντας παραµέτρους, όπως BOD, COD κλπ).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
(Άρθρο 25)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι "οριακές τιµές" και οι "ποιοτικοί στόχοι" που καθορίζονται στα πιο κάτω
νοµοθετήµατα,  αντιστοίχως, οριακές τιµές εκποµπών και
ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου.

 Ο περί ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµος του

 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από
το Βιοµηχανικό Τοµέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων
Αλκαλίων) Κανονισµοί του 2002.

3. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου
από Τοµείς Εκτός του Βιοµηχανικού Τοµέα της Ηλεκτρόλυσης των
Χλωριούχων Αλάτων  Κανονισµοί του 2002.

4. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδµίου)
Κανονισµοί του 2002.

5. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδµίου)
Κανονισµοί του 2002.

6. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη
Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισµοί του 2002.

7. ΟΙ περί Ελέγχου της Ρύπανσης  Νερών  Επικίνδυνων
Ουσιών) Κανονισµοί του 2002.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής υδάτων (*)

(Ο

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(13)

(16)

(17)

(IS)

(20)

(22)

Αριθµός CAS (')

15972#60#8

71#43#2

7440#43#9

85535#84#8

470#90#6

2921#88#2

107#06#2

75#09#2

30#54#1

59#98#8

06#44#0

7=68=3

8=89=9

39=97=6

=20=3

204#371#1

200#753#7

287#476#5

207#432#0

220#864#4

200#838#9

06#354#4

04#079#4

α

04=273=9

2=049=5

Ουσία προτεραιότητας

Alachor

Βρωµιούχοι  (*•)

Κάδµιο και παράγωγα

 (**)

 δι (2=αιθυλεξύλιο)

Duron

 (****•)

 και παράγωγα

 και

αφΟαλένιο

Χαρακτηρισµός:
ουσία προτεραιότητας

Χ

χ



(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(32)

(33)

7440=02=0

Αριθµός CAS

25154=52=3

104#40#5

1806#26#4

608=93=5

87=86=5

η.α.

50=32=8

205=99=2

191=24=2

207=08=9

93=39=5

22=34=9

88=73=3

6643=28=4

7=66=3

582=09=8

 ΕΕ(')

246=672=0

203=199=4

201=778=6

η.α.

205=883=8

205=893=2

04=535=2

04=428=0

00=663=8

Νικέλιο και παράγωγα

 προτεραιότητας

Εννεϋλοφαινόλες

Οκτυλοφαινόλες

 υδρογονάνθρακες

(βενζο (a)

 (b)

Βενζο

Βενζο  φλουορανθένιο)

Ινδενο

Κατιόν

 (χλωροφόρµιο)

 επικίνδυνη
ουσία προτεραιότητας

Χ

(Χ)(···)

Χ

χ

χ

 Γ * )

(*) Όπου έχουν επιλεγεί οµάδες ουσιών, τυπικοί µεµονωµένοι εκπρόσωποι καταγράφονται ως ενδεικτικές παράµετροι (σε παρενθέσεις και χωρίς

αριθµό) Η διενέργεια ελέγχων  επικεντρωθεί στις συγκεκριµένες αυτές  µε την επιφύλαξη ενσωµάτωσης και άλλων

µεµονωµένων εκπροσώπων, ανάλογα µε την περίπτωση

 Οι οµάδες αυτές ουσιών κανονικά περιλαµβάνουν  αριθµό µεµονωµένων ενώσεων Επί του παρόντος, δεν µπορούν να δοθούν οι

κατάλληλες ενδεικτικές παράµετροι

( * · · ) Αυτή η ουσία προτεραιότητας υπόκειται σε  για τον χαρακτηρισµό της ως  "επικίνδυνης ουσίας  II

Επιτροπή  υποβάλει πρόταση στο  Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την τελική της κατάταξη  µήνες το αργότερο µετά τη

 του παρόντος καταλόγου II  αυτή  επηρεάζει το χρονοδιάγραµµα για την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής

για την εφαρµογή των ελέγχων που ορίζει το  της οδηγίας

( · · · · ) Μόνο ο  (αριθµός CAS

 Abstract

Γ)  ΕΕ  κατάλογος
Χηµικών  (ELINCSI

του  ή  Κατάλογος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
(Παράρτηµα II)

ΧΑΡΤΗΣ Α

Σύστηµα Α: Οικοπεριοχές για ποταµούς και λίµνες

1. Ιβηρική6Μακρονησιακή περιοχή

2. Πυρηναία

3. Ιταλία, Κορσική και Μάλτα

4.

5. ∆ειναρικά δυτικά Βαλκάνια

6. Ελληνικά δυτικά Βαλκάνια

7. Ανατολικά Βαλκάνια

8. ∆υτικά υψίπεδα

9. Κεντρικά υψίπεδα

10. Καρπάθια

 Ουγγρικά πεδινά

12. Ποντιακή περιοχή

13. ∆υτικές πεδιάδες

14. Κεντρικές πεδιάδες

15. Βαλτική περιοχή

16. Ανατολικές πεδιάδες

17. Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία

 Μεγάλη Βρετανία

19. Ισλανδία

20. Σκανδιναβικά υψίπεδα



21. Τούνδρα

22. Φινοσκανδιναβική ασπίδα

23. Τάιγκα

24. Καύκασος

25. Κασπιακό κοίλωµα

26. Κύπρος



ΧΑΡΤΗΣ Β

Σύστηµα Α: Οικοπεριοχές για µεταβατικά και παράκτια ύδατα
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 Ατλαντικός Ωκεανός

2. Νορβηγική Θάλασσα

3. Θάλασσα του Μπάρεντς

4. Βόρεια Θάλασσα

5. Βαλτική Θάλασσα

6. Μεσόγειος Θάλασσα


