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1. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού 
(ΣΔΛΑΠ) που υπέβαλε η Ελλάδα στην Επιτροπή βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία-
πλαίσιο για τα ύδατα – ΟΠΥ),1 η λίμνη Κορώνεια ταξινομείται ως ευρισκόμενη σε καλή 
χημική κατάσταση, αλλά σε κακή οικολογική κατάσταση. Η λίμνη καλύπτεται, επίσης, από 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους2. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (C-517/11) επειδή δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 
της οικολογικής υποβάθμισης της λίμνης, η οποία αποτελεί τόπο του δικτύου Natura 2000 
σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά3 και τους οικοτόπους.

Σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο πρόγραμμα μέτρων (στο πλαίσιο των ΣΔΛΑΠ) που 
κοινοποίησε η Ελλάδα βάσει της ΟΠΥ, κατά τα έτη 2016-2017, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα 
σχεδιασμού4 για την αποκατάσταση του υγροτόπου με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων της λίμνης το 20175. Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η 
κατάσταση, οι αρχές μπορούν να ζητούν στήριξη στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Μέχρι σήμερα, ένα έργο 
υλοποιήθηκε μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
2007-2013» όσον αφορά την αποκατάσταση της λίμνης, με δημόσιο επιλέξιμο 
προϋπολογισμό ύψους 12,6 εκατ. ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει κυρίως την αποκατάσταση και 
αναβίωση των υγροτόπων και των οικοτόπων, καθώς και τη βελτίωση των υδραυλικών 
χαρακτηριστικών της λίμνης. Επιπλέον, η μονάδα βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων 
στον Λαγκαδά αποτελεί έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 2007-2013», με δημόσιο επιλέξιμο προϋπολογισμό 
συγχρηματοδότησης ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 
2019.

2. Η Επιτροπή δεν αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εθνικών οργανισμών διαχείρισης.

1 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,https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:02000L0060-20141120 
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=celex%3A01992L0043-20130701
3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ (κωδικοποιημένη έκδοση που αντικαθιστά την οδηγία 79/409/ΕΟΚ), https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02009L0147-20190626
4  Για παράδειγμα, η βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης αδειών για την άντληση υδάτων, ο εξορθολογισμός 
(δηλ. ο καθορισμός ορίων) στις ποσότητες των αντλούμενων υδάτων σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και η καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
5 Η Ελλάδα δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμα την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων σχετικά με το 2ο σχέδιο 
διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού-ΣΔΛΑΠ (έπρεπε να είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2015) 
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (το 3ο ΣΔΛΑΠ πρέπει να υποβληθεί ως τον Δεκέμβριο του 2021).
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