
∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

                                                       ΑΦΙΕΡΩΣΗ              

 

                                                                  Σε όλους τους διδάσκοντες του ∆.Π.Μ.Σ.  

                                                                       "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", που µε βοήθησαν 

                                                                         να διαµορφώσω µια "άλλη οπτική" στα ζητήµατα 

                                                                        Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 1 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ευχαριστώ από καρδιάς: 

- Την αξιότιµη Καθηγήτριά µου Μαρία Μιµίκου, η οποία µε εµπιστεύτηκε και µου ανέθεσε 

να εκπονήσω ένα θέµα υπερεθνικής σηµασίας και συγχρόνως εξαιρετικά ενδιαφέρον. 

- Τη ∆ιδάκτορα Ελευθερία Σαφιολέα, για την άψογη συνεργασία µας, αλλά και για την 

υποµονή και το κουράγιο της να µου επισηµαίνει τα όποια λάθη και ελλείψεις 

παρουσιάζονταν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. 

- Τους κ.κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη και ∆ηµήτρη Καλιαµπάκο, οι οποίοι δέχτηκαν να 

συναποτελέσουν µαζί µε την Κα Μιµίκου την τριµελή επιτροπή παρακολούθησης της 

∆ιπλωµατικής µου Εργασίας, παρά το γεγονός ότι θα ξοδέψουν πολυτιµότατο χρόνο, σε 

βάρος άλλων σηµαντικών ενασχολήσεων τους. 

- Τον πολύ καλό φίλο, Λέκτορα Ίωνα Σαγιά, ο οποίος µου παρείχε δύο σηµαντικότατα 

άρθρα, σχετικά µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα.    

- Τον Υποψήφιο ∆ιδάκτορα της Σχολής Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και 

ακριβό φίλο, Πολυχρόνη Κολοκούση, για τις πολύτιµες συµβουλές του γενικότερα και τη 

συµπαράσταση του, προκειµένου να έλθει εις πέρας η εργασία. 

- Τον αδελφικό φίλο και αξιοσέβαστο συνάδελφο Γεώργιο Παπαζώη, µε τον οποίο είχα την 

τιµή να συνεργαστώ στις προπτυχιακές σπουδές µου για την περάτωση µιας σωρείας 

επιστηµονικών εργασιών, αλλά και για τη µοναδική συµπαράστασή του καθ’ όλη τη διάρκεια 

των µεταπτυχιακών σπουδών µου.  

- Τους συµφοιτητές µου και δη τους κ.κ. Μωυσή Μισθό, Ηλία ∆ούλο και Μαρίτα Ροµπόκα, 

µε τους οποίους παρόλο που είχαµε ουσιαστικότατες αντιπαραθέσεις κατά την εκπόνηση των 

οµαδικών εργασιών µας, εντούτοις µε έµαθαν να είµαι ανοιχτός σε κάθε νέα πρόταση και να 

εµπιστεύοµαι τον εαυτό µου. 

- Τις ακριβές και αγαπηµένες φίλες Κρυσταλία Γεωργιάδου, Βίλλυ ∆εβλιώτη και Αθηνά 

Παπαδοπούλου, µε τις οποίες έχω µοιραστεί τα τελευταία τρία έτη πολυδιάστατες εµπειρίες 

σε ένα πλήθος κοινωνικών εκφάνσεων, και οποίες µε παρότρυναν να ενασχοληθώ αδιάκοπα 

µε τη ∆ιπλωµατική µου Εργασία.   

- Τον ∆ιευθυντή του ∆.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", Καθηγητή ∆ηµήτρη Ρόκο, ο 

οποίος αν και ιδεολογικά αντίθετος µε τον υπογράφων, εντούτοις τον έµαθε να θέτει υψηλούς 

στόχους στη ζωή του και να έχει απαιτήσεις από το άτοµό του, πράγµα ανεκτίµητης αξίας. 

- Τους γονείς και τους υπόλοιπους συγγενείς µου, η στήριξη των οποίων υπήρξε τουλάχιστον 

καθοριστική, προκειµένου να συνεχίσω τις σπουδές µου σε µεταπτυχιακό επίπεδο.  

- Τον εαυτό µου, ο οποίος αν και δεν κατόρθωσε να ξεφύγει πλήρως από τον φαύλο κύκλο 

των άσκοπων νυκτερινών εξόδων, εντούτοις ενασχολήθηκε µε ζωηρό ενδιαφέρον, 

προκειµένου η εργασία αυτή να ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα, και δηλαδή εντός του έτους 2007.  

 

 

 - 2 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Το νερό αποτελεί ένα πολύτιµο φυσικό διαθέσιµο, το οποίο λόγω της µη ορθολογικής 
διαχείρισής του, υφίσταται σοβαρή απειλή, ενώ η ρύπανσή του είναι δυνατό να διαταράξει σε 
µεγάλο βαθµό τη βιολογική ισορροπία των ειδών και κατ’ επέκταση να θέσει σε κίνδυνο το 
συνολικό οικοσύστηµα. Σηµειώνεται ότι η ιδιαίτερη σηµασία των υδάτων, πέραν της 
γενικότερης λειτουργίας τους για την ισορροπία του πλανητικού οικοσυστήµατος, έγκειται 
στο γεγονός ότι εκπληρώνουν µια σειρά σηµαντικών λειτουργιών από περιβαλλοντική 
σκοπιά. Για παράδειγµα, τα επιφανειακά ύδατα, όπως τα ποτάµια και οι λίµνες, λόγω της 
ικανότητάς τους να αποθηκεύουν θερµότητα, επηρεάζουν τη θερµοκρασία και την υγρασία 
του αέρα στο ευρύτερο περιβάλλον και επιδρούν στη διαµόρφωση των κλιµατολογικών 
συνθηκών(Αραµπατζής, 2001). Πρόκειται δηλαδή για την ικανότητα "αυτοκαθαρισµού" που 
διαθέτουν τα επιφανειακά ύδατα, ενώ αντίθετα τα υπόγεια ύδατα δε διαθέτουν την ιδιότητα 
αυτή. Για το λόγο αυτό η καθαρότητα των υπόγειων υδάτων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
την αποτελεσµατική προστασία του εδάφους(Κουτούπα-Ρεγκάκου, 2007:194). 
 Οι σύγχρονες κοινωνίες χρησιµοποιούν το νερό για µεταφορές αγαθών, ρυπαντικών 
φορτίων και θερµότητας, για τη δηµιουργία πρώτης ύλης, ενέργειας και προϊόντων ή ακόµη 
και για άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι οι απαιτήσεις για τη 
χρήση των υδατικών πόρων από τον άνθρωπο είναι αντικειµενικά τεράστιες. Η παροχή νερού 
σε νοικοκυριά, δηµόσιους οργανισµούς και µικρές επιχειρήσεις, µε πόσιµο νερό και νερό 
κατανάλωσης, η εµφιάλωση υδάτων ανώτερης ποιότητας, η εντατική άρδευση 
συγκεκριµένων περιοχών, προκειµένου έτσι να µεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητά τους, 
καθώς και η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι ορισµένες µόνο από τις εντατικές 
χρήσεις των υπαρχόντων υδατικών πόρων, οι οποίες µπορούν δυνάµει να αποφέρουν 
σηµαντικότατα οικονοµικά αποτελέσµατα(Σακελλαροπούλου και Σεκέρογλου, 2006). 
Παρόλο που αρκετές από τις αναπτυσσόµενες χώρες χρησιµοποιούν το νερό µόνο για 
γεωργικές δραστηριότητες, εντούτοις στις δυτικές χώρες η µεγαλύτερη ποσότητα νερού 
καταναλώνεται σε βιοµηχανικές χρήσεις ή για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Στη 
χώρα µας από την άλλη, η οποία θεωρείται ως ένας από τους πρωταγωνιστές στη µη 
αποδοτική αγροτική ανάπτυξη, σηµειώνεται ότι το ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης νερού 
στον αγροτικό τοµέα φτάνει στο 87% της συνολικής κατανάλωσης(Μυλόπουλος, 2005). 
 Παρόλα αυτά, η διαθεσιµότητα των αποθεµάτων είναι περιορισµένη. Σε πολλές 
χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής η µέση κατανάλωση νερού υπερβαίνει την 
παραγωγή νερού, ενώ ακόµη και στην Ευρώπη, όπου παρατηρούνται περισσότερες 
βροχοπτώσεις, η έλλειψη νερού δεν είναι σπάνιο φαινόµενο. Είναι γεγονός ότι τα αποθέµατα 
σε γλυκό(πόσιµο) νερό ανέρχονται µόλις στο 2,6% των συνολικών υδάτινων αποθεµάτων της 
γης(Κωτούλας, 1985), ενώ µεταξύ των ετών 1990 και 1995, ο ρυθµός αύξησης της χρήσης 
του νερού ήταν µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό αύξησης του πληθυσµού(World 
Meteorological Organization, 1997). Πέραν αυτών, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι 
υπολογισµοί δείχνουν πως τυχόν διπλασιασµός του πληθυσµού θα έχει ως επακόλουθο τον 
εξαπλασιασµό των αναγκών σε νερό. Η αγροτική ανάπτυξη, µε τις υδροβόρες καλλιέργειες 
και την υπερβολική άρδευση απορροφά σήµερα το µεγαλύτερο µέρος των υδατικών 
αποθεµάτων. Για αυτό άλλωστε ο αγροτικός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 70% της ετήσιας 
κατανάλωσης νερού σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ 23% καταναλώνεται από τη βιοµηχανία και 
µόλις 7% για οικιακή χρήση(Μυλόπουλος, 2005). Σηµειώνεται ότι το διαθέσιµο νερό για 
κάθε κάτοικο του πλανήτη που µπορεί να ανανεωθεί έχει µειωθεί κατά 58%, σε σχέση µε το 
1960, κυρίως λόγω της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσµού της γης από 2,5 σε 6 
δισεκατοµµύρια(Καραγεώργου, 2003). 
 Στην Ελλάδα, όπως βέβαια και σε άλλες µεσογειακές χώρες, η ζήτηση του νερού 
είναι µέγιστη το καλοκαίρι, όταν η προσφορά(διαθεσιµότητα) του στη φύση είναι η ελάχιστη 
δυνατή, µε αποτέλεσµα έτσι η χρονική κατανοµή της προσφοράς και ζήτησης να είναι 
αντιστρόφως ανάλογες. Θα πρέπει ωστόσο να ειπωθεί ότι και η γεωγραφική κατανοµή της 
προσφοράς µπορεί να είναι ανοµοιόµορφη, δεδοµένου ότι πολύ συχνά σε περιοχές µε µικρή 
προσφορά(διαθεσιµότητα) νερού, ήτοι µε ισχνό υδατικό δυναµικό, αλλά µεγάλη 
πληθυσµιακή πυκνότητα και έντονη οικονοµική δραστηριότητα, παρατηρείται µεγάλη 
ζήτηση νερού(Τροβά, 2005). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η εργασία αυτή αποτελεί το απόσταγµα της προσπάθειας του υπογραφόµενου 
σπουδαστή να παρουσιάσει συνοπτικά και µε ένα ολοκληρωµένο τρόπο τις σηµαντικότερες 
νοµικές δεσµεύσεις της Ε.Ε. στον τοµέα των υδάτων, να τις αξιολογήσει και να εκτιµήσει την 
πορεία εφαρµογής τους στον ελληνικό χώρο. Για το λόγο αυτό δίδεται έµφαση στην Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, µιας και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ε.Ε. στον τοµέα της προστασίας 
και διαχείρισης των υδατικών πόρων, ενώ συγχρόνως οι διατάξεις της θα καθορίσουν σε 
σηµαντικό βαθµό τις όποιες δραστηριότητες αναληφθούν στο εγγύς µέλλον για την 
προστασία των υδατικών πόρων της χώρας µας. 
 Η εργασία απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια και διακρίνεται σε τρία µέρη. Το πρώτο 
µέρος αποτελεί το εισαγωγικό τµήµα και έχει ως βασικό του σκοπό να παρουσιάσει στον 
αναγνώστη εννοιολογικά ζητήµατα των υδατικών πόρων και της διαδικασίας διαχείρισης 
αυτών, καθώς και της ιδιαίτερης σηµασίας τους για το ανθρώπινο είδος και για τη διατήρηση 
και προστασία του περιβάλλοντος. Έµφαση δίδεται στη διακήρυξη της Μαδρίτης το 2005, 
για τη νέα κουλτούρα στον τοµέα διαχείρισης των υδατικών πόρων, η οποία θέτει τρεις 
βασικές προτεραιότητες στον τοµέα του νερού που είναι: 
• Νερό για τη ζωή. 
• Νερό στην υπηρεσία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 
• Νερό στην υπηρεσία της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Το δεύτερο µέρος αποτελεί το "κυρίως θέµα" της εργασίας και απαρτίζεται από το 3ο 
κεφάλαιο. Αντικείµενό του είναι η παρουσίαση σε πρώτη φάση της ιστορικής διαδροµής της 
διαχείρισης των υδατικών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία διακρίνεται σε τρεις 
περιόδους. Η Α΄ περίοδος ξεκινά το 1975, µε επίκεντρο τον καθορισµό κριτηρίων ποιότητας 
του νερού. Η Β΄ περίοδος ξεκινά το 1991 και έχει ως επίκεντρο τον έλεγχο της ρύπανσης του 
νερού, ενώ η Γ΄ περίοδος ξεκινά το Φεβρουάριο του 1996 και ολοκληρώνεται τον ∆εκέµβριο 
του 2000, µε την έκδοση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οποία έχει ως επίκεντρο την 
ολοκληρωµένη προσέγγιση των υδάτων. Σε δεύτερη φάση, το κεφάλαιο αναλύει διεξοδικά τις 
διατάξεις 17 κοινοτικών Οδηγιών, περισσότερο γνωστές εκ των οποίων είναι η Οδηγία 
75/440/ΕΟΚ, η Οδηγία 76/160/ΕΟΚ, η Οδηγία 80/778/ΕΟΚ, η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, η 
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ και βεβαίως η Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Το τρίτο µέρος απαρτίζεται από το 4ο και 5ο κεφάλαιο και αποτελεί το 
σηµαντικότερο τµήµα της "όλης" εργασίας, δεδοµένου ότι προσδιορίζει τα πλεονεκτήµατα 
και τις αδυναµίες των νοµικών δεσµεύσεων της Ε.Ε., ενώ παράλληλα τονίζει τα προβλήµατα 
που παρουσιάζει ο Ν.3199/2003, ο οποίος ενσωµατώνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στη χώρα 
µας. Η σηµαντικότερη αδυναµία του εν λόγω νόµου είναι ότι διαφοροποιεί τον βασικό σκοπό 
της Οδηγίας, αλλά και ενσωµατώνει ελλιπώς τις διατάξεις της, δεδοµένου ότι προβλέπει την 
έκδοση µιας πληθώρας κανονιστικών διατάξεων (Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές 
Αποφάσεις), προκειµένου έτσι να υλοποιηθούν οι στόχοι της Οδηγίας. 

Σε επόµενο στάδιο, περιγράφεται το σύστηµα διαχείρισης των υδατικών πόρων σε 15 
χώρες της Ε.Ε. µε ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αναλύεται το νοµικό 
πλαίσιο, µε σηµαντικότερους τους νόµους 1650/86, 1739/87 και 3199/2003, τα γενικά 
χαρακτηριστικά των 14 υδατικών διαµερισµάτων της χώρας µας, καθώς και η πρόταση 
αναθεώρησης αυτών από το Ε.Μ.Π., λόγω των διαχειριστικών προβληµάτων που 
παρουσιάζουν. 

Συµπερασµατικά, διαπιστώνονται οι καινοτοµίες της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
σηµαντικότερη εκ των οποίων είναι η θέσπιση συγκεκριµένων "περιβαλλοντικών στόχων 
ποιότητας" για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού. 
Επιπλέον, αναφέρονται οι δράσεις που έχουν προγραµµατιστεί στη χώρα µας για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας και τέλος, προτείνονται άξονες προτεραιότητας 
για την αντιµετώπιση των υδρολογικών προβληµάτων της χώρας µας, όπως: 1)Η 
ενεργοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού. 2)Η προώθηση της διοικητικής 
αναδιοργάνωσης και 3)η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας στα ζητήµατα 
διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων, Νέα Κουλτούρα για το Νερό, Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, Νόµος 3199/2003, Υδατικά ∆ιαµερίσµατα Ελλάδας. 
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ABSTRACT 

This work constitutes the distillation of the signatory student’s effort to present 
compendiously, also with a completed way, the more important legislation of EU in the sector 
of waters, to estimate them and to appreciate their course of application in the Greek space. 
For this reason is given emphasis in Directive 2000/60/EC, because it constitutes the 
cornerstone of EU in the sector of protection and management of water resources, while 
simultaneously its provisions shall determine in important degree any activities they are 
undertaken in the close future for the protection of water resources of our country . 

The work is constituted from five chapters and is distinguished in three parts. The 
first part comprises the introductive chapter and its basic aim is to present to the reader 
notional questions of water resources and process of management of these, as well as their 
particular importance for the human and for the maintenance and protection of environment. 
Emphasis is given in the declaration of Madrid in 2005, for the new culture in the sector of 
management of water resources, which places three basic priorities in the sector of water 
which are:  
• Water for the life.  
• Water in the service of wider social total.  
• Water in the service of economic development.  

The second part constitutes the "mainly subject" of work and is constituted from the 
3rd chapter. Its Object is the presentation in first phase of historical way of management of 
water resources in European level, which is distinguished in three periods. The fist period 
begins in 1975, with focal point the determination of criteria of quality of water. The second 
period begins in 1991 and it has as focal point the control of pollution of water, while the 
third period begins in February 1996 and is completed in December 2000, with the 
publication of Directive 2000/60/EC, which has as focal point the integrated approach of 
waters. In second phase, the chapter analyzes extensively the provisions of 17 Directives of 
EU, most known from which they are Directive 75/440/EEC, Directive 76/160/EEC, 
Directive 80/778/EEC, Directive 91/271/EEC, Directive 91/676/EEC and of course Directive 
2000/60/EC. 

The third part is composed from the 4th and 5th chapter and it constitutes the more 
important part of "all of" work, since it determines the strengths and weaknesses of European 
legislation, while at the same time it accents the problems that presents the Law 3199/2003, 
that incorporates Directive 2000/60/EC in our country. The more important weakness of law 
in question is that it differentiates the goal of Directive, but also incorporates insufficiently its 
provisions, since it forecasts the publication of abundance of normative provisions 
(Presidential Decrees and Ministerial Decisions), in order that are materialised the objectives 
of Directive.  

In next stage, is described the system of management of water resources in 15 
countries of EU with particular report in Greece. Thus therefore is analyzed the legal 
framework, with its more important laws 1650/86, 1739/87 and 3199/2003, the general 
characteristics of 14 watery apartments of our country, as well as the proposal of revision of 
these from the NTUA, because of the administrative problems that they present. 

Deductively, are noted the innovations of Directive 2000/60/EC, more important 
from which is the institution of specific "environmental objectives of quality" for surface and 
underground  waters in level of river basin. Moreover, is reported the actions that have been 
programmed in our country for the satisfaction of requirements of Directive and finally, is 
proposed axes of priority for the confrontation of hydrologic problems of our country, as:  
1)The activation of scientific potential.  2)The promotion of administrative reorganization and  
3)the incorporation of environmental component in the questions of management of water 
resources. 
 
KeyWords: Management of Water Resources, New Water Culture, Directive 2000/60/EC, 
Law 3199/2003, Watery Departments of Greece. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το περιβάλλον και η προστασία του από καταστροφικές επιδράσεις της 

τεχνολογικής προόδου, της απρογραµµάτιστης ανάπτυξης και του σύγχρονου 

καταναλωτικού προτύπου αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής επεξεργασίας, τόσο των 

θετικών επιστηµών, οι οποίες µελετούν τη σύσταση, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των στοιχείων του, όσο και των κοινωνικών επιστηµών, οι οποίες ενασχολούνται 

κατά κύριο λόγο µε τις σχέσεις του ανθρώπου προς το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, 

αλλά και µε τη νοµική ρύθµιση των ζητηµάτων περιβάλλοντος, µέσω κανόνων δηµοσίου 

και ιδιωτικού δικαίου σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Πέραν αυτών, η προστασία του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων έχει αναχθεί σε ένα κυρίαρχο πολιτικό ζήτηµα, το 

οποίο είναι συνυφασµένο µε τις πολιτικές επιλογές και σε επιπρόσθετους τοµείς, 

κυριότεροι εκ των οποίων είναι η οικονοµία, η απασχόληση και η ανάπτυξη. Σηµειώνεται 

ότι η ανάγκη αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των ουσιαστικότατων περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων προκαλεί σοβαρό κοινωνικό προβληµατισµό, καθώς έχει καταστεί πλέον 

κοινός τόπος η ζωτική ανάγκη για ένα "ολοκληρωµένο", ισορροπηµένο και καλαίσθητο 

περιβάλλον. 

 Η ολοένα αυξανόµενη χρήση-και τα τελευταία έτη κατάχρηση-των 

περιβαλλοντικών αγαθών, όπως ο αέρας, η θάλασσα, τα ρέοντα ύδατα και οι ενεργειακοί 

πόροι, οδήγησε αναπόφευκτα στην οδυνηρή διαπίστωση ότι τα αγαθά αυτά δεν είναι 

ανεξάντλητα ή απρόσβλητα, ούτε είναι επιτρεπτή η αντιµετώπισή τους από τον άνθρωπο 

ως απλών εργαλείων, ο οποίος σηµειωτέον ότι έχει τη δυνατότητα να τα χρησιµοποιεί 

αλόγιστα προκειµένου έτσι να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, πολλές εκ των οποίων είναι 

πλασµατικές και όχι πραγµατικές. Η συνεχής, άπληστη και απρογραµµάτιστη επέµβαση 

στο περιβάλλον διαταράσσει την ισορροπία ανάµεσα στους ζωντανούς οργανισµούς και 

στο ζωτικό τους χώρο, διατάραξη η οποία ωστόσο είναι δυνατόν να φτάσει έως και στην 

πλήρη κατάλυση των αλληλένδετων βιολογικών ισορροπιών. 

 Η συνολική θεώρηση του περιβαλλοντικού προβλήµατος οδηγεί αναπόδραστα στο 

συµπέρασµα ότι η απαίτηση σεβασµού προς το περιβάλλον, τόσο αυτοτελώς, όσο και ως 

έκφανση της απαίτησης σεβασµού και προστασίας της ζωής και της αξίας του ανθρώπου, 

ο οποίος είναι ο υπαίτιος, αλλά και ο τελικός αποδέκτης των σηµαντικότερων προσβολών 

του, δεν αποτελεί ένα σύνθηµα, το οποίο προσφέρεται για λόγους πολιτικής 

εκµετάλλευσης, αλλά προϋπόθεση για την επιβίωση του ανθρώπου και τη διατήρηση της 

υγείας του, καθώς και για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειάς του, απόρροια της οποίας 

αποτελεί η αξίωση της ποιότητας ζωής(Καράκωστας, 2000:2-3).           

 Η παρούσα εργασία λαµβάνοντας υπόψη την αυξηµένη σηµασία του 

περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης νοµικών ρυθµίσεων για την 

αποτελεσµατική προστασία του, έχει ως αντικείµενο την ολοκληρωµένη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στον τοµέα των υδάτων, καθώς και τη 
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διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της εν λόγω νοµοθεσίας στην προστασία και 

διαχείριση των υδατικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως της χώρας µας. 

Σηµειώνεται εκ των προτέρων ότι ιδιαίτερη µνεία δίδεται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, 

καθώς αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 

στον κλάδο των υδατικών πόρων, ενώ συγχρόνως οι εξελίξεις της διαχείρισης και 

προστασίας των υδατικών πόρων στην Ελλάδα, εναπόκεινται στις διατάξεις της εν λόγω 

Οδηγίας.  

Η εργασία είναι δυνατόν να διακριθεί σε τρία µέρη και απαρτίζεται από πέντε 

κεφάλαια. Το πρώτο µέρος αποτελεί το εισαγωγικό τµήµα της εργασίας, το οποίο 

απαρτίζεται από τα δύο πρώτα κεφάλαια και έχει ως βασικό του στόχο να βοηθήσει τον 

ενδιαφερόµενο αναγνώστη να οριοθετήσει επακριβώς τη συγκεχυµένη έννοια των 

υδατικών πόρων, αλλά και να τον ενηµερώσει για το ρόλο της διαχείρισης των υδατικών 

πόρων στην προστασία του περιβάλλοντος. Το δεύτερο µέρος αποτελείται ουσιαστικά 

από το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, που είναι και το µεγαλύτερο σε έκταση, καθώς 

αναλύει διεξοδικά τις διατάξεις της Ε.Ε. για τα ύδατα από το 1975 έως και το 2006, ενώ 

εξετάζει παράλληλα µε κριτικό πνεύµα την ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας 

για το νερό. Το τρίτο µέρος, που είναι και το σηµαντικότερο, αποτελείται από τα 

κεφάλαια 4 και 5 και, µεταξύ άλλων, επιχειρεί να αξιολογήσει τις νοµικές δεσµεύσεις της 

Ε.Ε. για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, ενώ συγχρόνως τεκµηριώνει επαρκώς 

τους λόγους για τους οποίους η Οδηγία 2000/60/ΕΚ υπερέχει έναντι των υπολοίπων 

κοινοτικών Οδηγιών, δίδοντας έτσι µια καίρια απάντηση σε όλους όσους αναρωτιούνται 

για ποιους λόγους η συγκεκριµένη Οδηγία έχει διεγείρει σε έναν τόσο µεγάλο βαθµό το 

επιστηµονικό ενδιαφέρον. Πέραν αυτών, το τρίτο µέρος απαντά επιπρόσθετα σε θέµατα 

που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε 15 χώρες της Ε.Ε., δίδοντας έτσι την 

ευκαιρία στον αναγνώστη να κάνει σύγκριση µεταξύ των χωρών αυτών και της Ελλάδας 

στα ζητήµατα διαχείρισης των υδάτων. Αναλυτικότερα όµως τα περιεχόµενα των 

κεφαλαίων έχουν ως εξής: 

Το πρώτο κεφάλαιο δίδει διευκρινιστικούς ορισµούς για τις βασικές κατηγορίες 

υδατικών πόρων, όπως: "εσωτερικά ύδατα", "µεταβατικά ύδατα" και "παράκτια ύδατα", 

αλλά και για ειδικότερες κατηγορίες, όπως "λίµνη", "ποταµός", "θάλασσα", 

"λιµνοθάλασσες" και "υγρότοποι". Στη συνέχεια, γίνεται ιστορική αναδροµή στη χρήση 

του νερού από τον άνθρωπο, ενώ συγχρόνως γίνεται αναφορά και στις πηγές ρύπανσης 

των υδάτων. Το κεφάλαιο κλείνει µε στοιχεία  του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Περιβάλλοντος, τα οποία µαρτυρούν την κατάσταση των υδάτων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται σε θέµατα που αφορούν τη διαχείριση και 

προστασία των υδατικών πόρων και έτσι δίδονται βασικοί ορισµοί της έννοιας 

"διαχείριση υδατικών πόρων", περιγράφονται οι βασικές αρχές προστασίας και οι 

τεχνικές διαχείρισης αυτών, ενώ παράλληλα αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις των 
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υδατικών πόρων µε τα υποσυστήµατα των υπολοίπων φυσικών διαθεσίµων1. Στη 

συνέχεια, παρατίθενται τα βασικότερα προβλήµατα στη διαχείριση των υδατικών πόρων, 

τα οποία σηµειωτέον ότι είναι απόρροια της "σύγκρουσης" µεταξύ των ζητηµάτων 

ανάπτυξης και περιβάλλοντος(Χατζηµπίρος, 2005). Το κεφάλαιο κλείνει µε τη διακήρυξη 

της Μαδρίτης για τη νέα κουλτούρα στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η οποία προήλθε από την ενδελεχή εξέταση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί ουσιαστικά το "κύριο µέρος" της εργασίας, δεδοµένου 

ότι πραγµατεύεται τη διερεύνηση και την καταγραφή των σηµαντικότερων νοµικών 

δεσµεύσεων της Ε.Ε. στον κλάδο της προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, µε 

ιδιαίτερη µνεία στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, µιας και οι διατάξεις της προβλέπουν τη 

σταδιακή κατάργηση όλων των προηγούµενων κοινοτικών Οδηγιών που σχετίζονται µε 

ύδατα. Πέραν αυτών, στην αρχή του κεφαλαίου τεκµηριώνονται οι λόγοι για τους 

οποίους η Ε.Ε. οδηγήθηκε αναπόφευκτα στην κατάρτιση ενός νοµικού πλαισίου για τα 

ύδατα. 

Το τέταρτο κεφάλαιο, αν και µικρό σε έκταση, εντούτοις είναι το σηµαντικότερο 

από άποψη περιεχοµένου, αλλά και συνιστά την πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας, 

δεδοµένου ότι αξιολογεί την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα των υδάτων. Συγκεκριµένα, 

αναφέρεται στα πλεονεκτήµατα και τις καινοτοµίες της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και 

στις ελλείψεις και στις ασάφειες της, και ιδίως στα προβλήµατα του Ν.3199/2003(ΦΕΚ 

280Α/09-12-2003), ο οποίος ενσωµατώνει την παραπάνω Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο. Η 

ιδιαίτερη αξία όµως του κεφαλαίου αυτού, έγκειται στο ότι προσδιορίζει µε σαφήνεια τα 

προβλήµατα των προηγούµενων από την Οδηγία Πλαίσιο κοινοτικών Οδηγιών, ενώ 

συγχρόνως συγκρίνει την Οδηγία Πλαίσιο µε τις Οδηγίες αυτές, δίδοντας έτσι την 

ευκαιρία στον ενδιαφερόµενο αναγνώστη να διαµορφώσει µια τεκµηριωµένη άποψη 

στους λόγους για τους οποίους υπερέχει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Το πέµπτο κεφάλαιο εξαντλείται στις διατάξεις 15 χωρών της Ε.Ε. για την 

προστασία του περιβάλλοντος, και ειδικότερα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων 

τους. Σηµειώνεται ότι δίδεται έµφαση στο τµήµα που αφορά την Ελλάδα, προκειµένου 

έτσι να γνωρίσει ο αναγνώστης το ελληνικό σύστηµα διαχείρισης υδατικών πόρων, αλλά 

και να το συγκρίνει µε τα αντίστοιχα συστήµατα των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. 

Πέραν αυτών, στο κεφάλαιο αυτό διαπιστώνονται ορισµένα κοινά σηµεία στη διαχείριση 

των υδατικών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία αφορούν: 

• Την οργάνωση των φορέων διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

• Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υδατικών πόρων. 

                                                 
1 Φυσικά ∆ιαθέσιµα είναι οι χρήσιµοι για το ανθρώπινο είδος πόροι που υπάρχουν στη γη, στην 
ατµόσφαιρα, στο υπέδαφος και στους ωκεανούς, ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των φυσικών, 
χηµικών και βιολογικών φαινοµένων, καθώς και των πάσης φύσης ανθρωπογενών παρεµβάσεων κατά 
τη διάρκεια της ιστορίας του πλανήτη Γη(Ρόκος, 1995:1).   
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• Την πολιτική διαχείρισης. 

• Την επιλογή εθνικού φορέα. 

• Τους εθνικούς υποστηρικτικούς φορείς και 

• τους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007). 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη τις κοινοτικές Οδηγίες 

για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων µε έναν πλήρως κατανοητό τρόπο, να 

επισηµάνει τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που ανέκυψαν µέσα από τις Οδηγίες αυτές, 

να εντοπίσει τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρουσιάζει η χώρα µας σε ό,τι αφορά 

την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων και τέλος, να αναδείξει ορισµένους 

άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι είναι δυνατόν να δώσουν ένα πάγιο τέλος στα 

υφιστάµενα προβλήµατα. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η παρούσα εργασία δεν εξετάζει 

τον τοµέα των υδατικών πόρων ως ένα ανεξάρτητο επιστηµονικό πεδίο, αλλά αντίθετα 

θεωρεί το ύδωρ ως το πολυτιµότερο συστατικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος 

και για αυτό, σε αρκετά σηµεία της εργασίας, γίνεται λόγος για την αποτελεσµατικότητα 

των κοινοτικών Οδηγιών στην προστασία του περιβάλλοντος. Ένα άλλο ιδιάζον ζήτηµα 

της εργασίας είναι ότι περιγράφει µε σαφήνεια τη νέα κουλτούρα για τη διαχείριση των 

υδάτων, η οποία αποτελεί προϊόν σχετικής διακήρυξης της Μαδρίτης το Φεβρουάριο του 

2005, χωρίς να εξαντλείται στην περιγραφή των παραδοσιακών µεθόδων διαχείρισης των 

υδατικών πόρων, όπως είναι η κατασκευή φραγµάτων, ταµιευτήρων και δεξαµενών. 

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη συµβολή του δικαίου στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, σηµειώνεται ότι η αξιοποίηση του δικαίου, ως ενός εκ των 

σηµαντικότερων "όπλων" στον αγώνα για την πρόληψη και αποκατάσταση των 

προσβολών του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας, αποτελεί 

πολιτική επιλογή, η οποία διαµορφώθηκε κάτω από την πίεση της όξυνσης των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων, ιδίως τα τελευταία 37 έτη. Υπό την πίεση της έντονης 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος, οι συνέπειες της οποίας έχουν αρχίσει εδώ και µερικά 

έτη να γίνονται αισθητές από τον άνθρωπο, έχει διαµορφωθεί σε εθνικό, κοινοτικό και 

πλανητικό επίπεδο ένα ιδιαίτερα πλούσιο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο αφορά την αρχή 

της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι διατάξεις αυτές εντάσσονται  κατά κύριο λόγο στο δηµόσιο δίκαιο και έχουν ως 

έρεισµα, στο µεν ελληνικό δίκαιο, το Άρθρο 24 του Συντάγµατος, στο δε κοινοτικό 

δίκαιο, τα Άρθρα 130Ρ της Συνθήκης της Ρώµης και 174 της Συνθήκης του Άµστερνταµ 

το 1997. ∆ιευκρινίζεται ότι το δηµόσιο και, ιδίως το διοικητικό δίκαιο, θεωρείται ως το 

πλέον πρόσφορο για την υλοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος, δεδοµένου ότι 

συνιστά το ουσιαστικότερο µέσο πραγµάτωσης του δηµοσίου συµφέροντος, τµήµα του 

οποίου αποτελεί και η προστασία του περιβάλλοντος.(Σιούτη, 1993). Το διοικητικό 

δίκαιο µπορεί να περιλάβει τους όρους και τις διαδικασίες που προσφέρονται για την 
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πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών, καθώς και για τον περιορισµό 

ή την πλήρη απαγόρευση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Πέραν αυτών, το δηµόσιο 

δίκαιο του περιβάλλοντος περιλαµβάνει επιπρόσθετα διατάξεις δικονοµικού δικαίου, και 

ιδίως αυτές που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προσωρινή δικαστική 

προστασία, οι οποίες µε την κατάλληλη, σύµφωνη µε τη συνταγµατική αρχή της 

προστασίας του περιβάλλοντος ερµηνείας τους, είναι δυνατόν να διασφαλίσουν την 

αποτελεσµατική πρακτική αξιοποίηση του δικαίου του περιβάλλοντος. Σηµαντικό µέσο 

πρόληψης θεωρείται η ποινικοποίηση τουλάχιστον των σηµαντικότερων προσβολών του 

περιβάλλοντος, η οποία ωστόσο σηµειώνεται ότι δε συµβάλλει στην αποκατάσταση της 

περιβαλλοντικής προσβολής που έχει ήδη επέλθει. 

∆ε θα πρέπει ωστόσο να λησµονείται ο ρόλος του ιδιωτικού δικαίου, µέσω του 

οποίου παρέχεται στον ιδιώτη η δυνατότητα να πραγµατοποιήσει ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων θετικής εµβέλειας, όπως: 

• Να κινητοποιηθεί ατοµικά για τη διαφύλαξη του ζωτικού χώρου. 

• Να αποτρέψει περιβαλλοντικές καταστροφές, αξιοποιώντας ιδίως την ταχεία 

διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.  

• Να επιτύχει την αποκατάσταση των επιπτώσεων της βλάβης του περιβάλλοντος σε 

ατοµικά του αγαθά, στη ζωή, στην υγεία του και γενικά στην προσωπικότητά του. 

• Να παρέµβει, προκαλώντας τον δικαστικό έλεγχο της συµπεριφοράς των φορέων, οι 

δραστηριότητες των οποίων είναι βλαπτικές για το περιβάλλον, αντισταθµίζοντας µε 

αυτόν τον τρόπο τη συχνή αδιαφορία και έλλειψη συντονισµού µεταξύ των δηµοσίων 

αρχών(Καράκωστας, 2000). 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το δίκαιο 

περιβάλλοντος, είτε θεωρηθεί ως ιδιαίτερος κλάδος του δικαίου, είτε ως πλέγµα κανόνων, 

διάσπαρτων σε όλους τους κλάδους του δικαίου, οι οποίοι εκφράζουν τη συνταγµατική 

αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος, ο έλεγχος της εφαρµογής του από το δικαστή δε 

µπορεί να αποτελέσει τη λύση στα προβλήµατα του περιβάλλοντος, χωρίς τη συνδροµή 

επιπρόσθετων παραγόντων. Η διαπίστωση αυτή συνάγεται αβίαστα από τη ρεαλιστική 

θεώρηση της αντικειµενικής πραγµατικότητας στον ελληνικό χώρο. Συγκεκριµένα, παρά 

το πλούσιο νοµοθετικό πλαίσιο και τις φιλότιµες προσπάθειες, τόσο των διοικητικών 

δικαστηρίων και ιδίως του ΣτΕ, όσο και των πολιτικών δικαστηρίων να διασφαλίσουν 

την εφαρµογή του, η αποτελεσµατικότητα των νοµοθετικών παρεµβάσεων είναι στην 

πράξη µειωµένη. Κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι η πραγµάτωση της προστασίας του 

περιβάλλοντος δε µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη συχνά αποσπασµατική και χωρίς 

γενικό προσανατολισµό νοµοθέτηση, αλλά απαιτείται κυρίως αλλαγή των κοινωνικών και 

πολιτικών αξιών και προτεραιοτήτων, ούτως ώστε να πάψει το δίκαιο του περιβάλλοντος 

να αντιµετωπίζεται ως ένα επιπρόσθετο εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη(Σιούτη, 

1993).  
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Αναφορά θα πρέπει να γίνει επίσης στο λόγο για τον οποίο έγινε η επιλογή του 

συγκεκριµένου θέµατος από τον υπογραφόµενο, δεδοµένου ότι η ειδίκευσή του ουδεµία 

σχέση έχει µε ζητήµατα υδατικών πόρων, αλλά ούτε και σχετίζεται στενά µε θέµατα που 

πραγµατεύονται το θεσµικό πλαίσιο του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, η βασική αιτία για 

την εκπόνηση της παρούσας εργασίας υπήρξαν ορισµένες απόψεις που διατυπώθηκαν σε 

διαλέξεις της Κας Μιµίκου και του Κου Ανδρεαδάκη, στις οποίες τονίστηκε η δραµατική 

οπισθοδρόµηση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης στην εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι η χώρα µας βρίσκεται σε κατάσταση οριακής 

κρισιµότητας και ότι είναι εξαιρετικά αµφίβολο εάν τελικά θα µπορέσει να επιτύχει το 

βασικό στόχο της Οδηγίας για όλες τις κατηγορίες των Υδάτινων Σωµάτων. Το γεγονός 

και µόνο κίνησε το ενδιαφέρον στον υπογράφων να ερευνήσει το ζήτηµα, προκειµένου να 

διαπιστώσει εάν όντως το κλίµα διαχείρισης των υδάτων στην Ελλάδα είναι αρνητικό, και 

όπως φαίνεται και από τα πορίσµατα της εργασίας, οι απόψεις των παραπάνω 

διδασκόντων είναι σε κάθε περίπτωση ορθές. 

Επισηµαίνεται ότι η παρούσα εργασία µπορεί να αποτελέσει ένα αξιόλογο βοήθηµα 

για επόµενους σπουδαστές του ∆.Π.Μ.Σ., οι οποίοι αναζητούν βιβλιογραφικά στοιχεία σε 

θέµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και σε όσους µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο δραστηριοποιούνται ή και ενδιαφέρονται για τη φιλοσοφία, τις αρχές και τους 

στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και την πορεία εφαρµογής της στη χώρα µας. Εκτός 

αυτού, η Κεντρική ∆ιοίκηση µπορεί να βοηθηθεί από την παρούσα εργασία, σε 

περίπτωση που εφαρµόσει τους άξονες που προτείνονται για την αντιµετώπιση των 

υφιστάµενων προβληµάτων του ελληνικού διοικητικού πλαισίου στον τοµέα των 

υδατικών πόρων. 

Κλείνοντας, είναι άξιο αναφοράς ότι στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν 

δυσκολίες στον καθορισµό των κριτηρίων, µε τα οποία θα έπρεπε να γίνει η επιλογή των 

σηµαντικότερων νοµικών δεσµεύσεων της Ε.Ε. για την προστασία και διαχείριση των 

υδατικών πόρων. Πιο αναλυτικά, µέσα από τις 51 νοµικές δεσµεύσεις της Ε.Ε., κατέστη 

αναγκαίο να εξετασθούν ορισµένες από αυτές, δεδοµένου ότι ο κύριος στόχος της 

εργασίας είναι να γίνει κατανοητό στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό από τον αναγνώστη, το 

πλαίσιο που διέπει τους υδατικούς πόρους, και όχι να προξενήσει την οιαδήποτε 

σύγχυση. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε από τον υπογράφων να παρατεθούν µόνο οι 

Κοινοτικές Οδηγίες, και όχι οι υπόλοιπες νοµικές δεσµεύσεις, όπως Κανονισµοί, 

Αποφάσεις, Συµβάσεις και Ψηφίσµατα, οι οποίες θα είχαν ως επακόλουθο να χαθεί η 

ουσία της όλης εργασίας, αλλά και να κουράσουν τον αναγνώστη, λόγω της 

ανεξάντλητης έκτασής τους σε µια τέτοια περίπτωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

1.1. Γενικά 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγή στην έννοια των Υδατικών Πόρων. Βασικός 

του στόχος είναι να πληροφορήσει τον ενδιαφερόµενο αναγνώστη και να τον βοηθήσει να 

ξεκαθαρίσει µέσα του τι εννοείται µε τον όρο "Υδατικοί Πόροι" και ποια είναι η 

ιδιάζουσα σηµασία τους για το ανθρώπινο είδος, αλλά και για τη διατήρηση και 

προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, δίδεται έµφαση στις πηγές ρύπανσης των 

υδάτων, προκειµένου να γίνει κατανοητός ο διαρκής κίνδυνος στον οποίο τίθενται οι 

Υδάτινοι Πόροι σε Πλανητικό Επίπεδο. Τέλος, ακολουθεί µια εµπεριστατωµένη αναφορά 

στην κατάσταση των υδάτων του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, µιας και η 

συγκεκριµένη εργασία έχει ως αντικείµενο το Νοµοθετικό Πλαίσιο για την προστασία 

των υδάτων της Ε.Ε. και ως εκ τούτου είναι σκόπιµο να γνωρίζει κανείς τα προβλήµατα 

που υφίστανται οι Υδατικοί Πόροι της εν λόγω επικράτειας.      

 

1.2. Ορισµοί 

Με τον όρο "Υδατικοί Πόροι" ή "Υδατικά Αποθέµατα" µιας χώρας νοείται κατά 

κύριο λόγο το σύνολο των Επιφανειακών και των Υπόγειων Υδάτων της. Ειδικότερα 

όµως, βάσει της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα(ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ, "Επιφανειακά 

Ύδατα" είναι τα Εσωτερικά Ύδατα, πλην των Υπογείων Υδάτων, τα Μεταβατικά και τα 

Παράκτια Ύδατα. Αντίστοιχα ως "Υπόγεια Ύδατα" ορίζεται το σύνολο των Υδάτων που 

βρίσκονται στη ζώνη κορεσµού, κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και σε άµεση 

επαφή µε το έδαφος ή το υπέδαφος. Οι παραπάνω όροι διευκρινίζονται στην Οδηγία 

Πλαίσιο ως εξής: 

• "Εσωτερικά Ύδατα" είναι το σύνολο των 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 των χωρικών 

υδάτων. 

• "Μεταβατικά Ύδατα" είναι τα συστήµατα Επιφανειακών Υδάτων, πλησίον του 

στοµίου ποταµών, τα οποία είναι εν µέρει αλµυρά, λόγω της γειτνίασής τους µε 

τα παράκτια ύδατα, αλλά και τα οποία επηρεάζονται σηµαντικά από ρεύµατα 

γλυκού νερού. 

• "Παράκτια Ύδατα" είναι τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της 

ξηράς µιας γραµµής, όπου το κάθε σηµείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση 

ενός ναυτικού µιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σηµείο της γραµµής 

βάσης από την οποία µετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία κατά 

περίπτωση, επεκτείνονται µέχρι του απώτερου ορίου των µεταβατικών υδάτων. 
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Στην κατηγορία των Εσωτερικών Υδάτων περιλαµβάνονται τα οικοσυστήµατα των 

Λιµνών και των Ρεόντων Υδάτων, ενώ στα Μεταβατικά και Παράκτια Ύδατα 

περιλαµβάνονται κατά κύριο λόγο οι Θάλασσες και οι Λιµνοθάλασσες. Ας εξετάσουµε 

όµως την κάθε κατηγορία αναλυτικότερα: 

 "Λίµνη" είναι ένα σύστηµα στάσιµων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι περισσότερες λίµνες στην χώρα µας είναι λίµνες γλυκού νερού 

και σχηµατίζονται µακριά από τις ακτές της θάλασσας ως αποτέλεσµα τεκτονικών ή 

ηφαιστειακών δυνάµεων ή από τη δράση των παγετώνων. Επιπλέον υπάρχουν λίµνες 

µε αλµυρό ή υφάλµυρο νερό, όταν το υπόστρωµά τους περιέχει πολλά διαλυτά άλατα 

ή όταν δέχονται εισροές αλµυρού νερού(ΕΚΒΥ, 1993:28). Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει 

να δοθεί στο γεγονός ότι οι λίµνες θεωρούνται ως προς την εξέλιξή τους ότι έχουν 

αρχή, µέση και τέλος στο γεωλογικό χρόνο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο 

γεγονός ότι στις Λίµνες ο ευτροφισµός2 αποτελεί µια φυσική διαδικασία. Έτσι λοιπόν 

από τη στιγµή της δηµιουργίας τους οι λίµνες παρουσιάζουν µια σειρά διαδοχικών 

σταδίων, µε τελευταίο στάδιο το «θάνατο», ήτοι την εξαφάνισή τους. Συγκεκριµένα, 

µόλις σχηµατιστεί µια λίµνη το βάθος της αρχίζει να ελαττώνεται σταδιακά από τα 

φερτά υλικά(προσχώσεις) και έτσι εγκαθίστανται βιοκοινωνίες φυτών και ζώων και 

αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου η παραγωγικότητα της υδάτινης µάζας. Έτσι 

λοιπόν η γεωλογική ιστορία της κάθε λίµνης αρχίζει από χαµηλή 

παραγωγικότητα(κατάσταση ολιγοτροφισµού), συνεχίζει µε µέτρια 

παραγωγικότητα(κατάσταση µεσοτροφισµού) και καταλήγει σε υψηλή 

παραγωγικότητα(κατάσταση ευτροφισµού). Σηµειώνεται ότι η συνολική διάρκεια των 

εν λόγω διεργασιών είναι δυνατόν να κυµαίνεται από µερικές εκατοντάδες χρόνια έως 

και χιλιετίες. Στη συνέχεια το φαινόµενο του ευτροφισµού επιταχύνει το φαινόµενο 

της πρόσχωσης της λίµνης και τείνει αρχικά να τη µετατρέψει σε έλος και εν τέλει να 

την εξαφανίσει. Εντούτοις, η ολοκληρωτική πρόσχωση της λίµνης δεν αποτελεί 

µοιραία εξέλιξη, αλλά είναι η συνηθέστερη και περισσότερο πιθανή πορεία εξέλιξης. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή η πορεία της φυσικής γήρανσης της λίµνης 

εξαρτάται από τις µορφοµετρικές, τις εδαφικές και τις κλιµατικές 

συνθήκες(Παναγιωτίδης, 2002).  

 Στην κατηγορία των "ρεόντων υδάτων" περιλαµβάνονται οι ποταµοί και οι 

χείµαρροι. Με τον όρο "ποταµός" νοείται µια επιµήκης υδατοσυλλογή µε τρεχούµενο 

νερό, το οποίο ρέει προς τα κατάντη µε τη βαρύτητα. Σηµειώνεται ότι υπάρχουν 

ποταµοί µε συνεχή ροή και άλλοι µε περιοδική ροή. Στις ξηρές και ηµίξηρες περιοχές 

                                                 
2 Σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 91/271 ο ευτροφισµός ορίζεται ως "ο εµπλουτισµός των υδάτων 
µε θρεπτικές ουσίες, ιδίως ενώσεις αζώτου και φωσφόρου που προκαλούν την ταχύτερη ανάπτυξη των 
αλγών µε συνεπακόλουθη τη διαταραχή της ισορροπίας των οργανισµών που ζουν στα ύδατα και την 
υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων". 
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µπορεί να συναντήσει κανείς πολλούς ποταµούς µε περιοδική ροή, και µάλιστα 

εντελώς ακανόνιστη, ιδίως όταν το υπόστρωµά τους αποτελείται από ασβεστολιθικά 

υλικά. Το νερό των ποταµών προέρχεται κυρίως απευθείας από τα ατµοσφαιρικά 

κατακρηµνίσµατα και από την επιφανειακή απορροή. Υπάρχουν βέβαια και 

περιπτώσεις τροφοδοσίας ποταµών µε υπόγεια νερά ή µε νερό λιµνών. Κρίνεται 

σκόπιµο να αναφερθεί ότι οι σηµαντικότεροι φυσικοί παράγοντες που ρυθµίζουν την 

ποιότητα του νερού ενός ποταµού είναι η φύση της κοίτης του και της Λεκάνης 

Απορροής3 του(τύποι και κλίσεις εδαφών, µορφές κάλυψης γης), καθώς και το 

καθεστώς των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων(ΕΚΒΥ, 1993). Ο "χείµαρρος" από 

την άλλη αποτελεί ένα υδάτινο ρεύµα παροδικής ροής. 

 Ο όρος "θάλασσα" υπό την ευρεία έννοια περιλαµβάνει το σύνολο των αλµυρών 

τµηµάτων της υδρόσφαιρας, τα οποία επικοινωνούν µεταξύ τους και καλύπτουν 

σχεδόν τα 7/10 της επιφάνειας του Πλανήτη Γη. Ωστόσο µε την γεωγραφική έννοια, ο 

όρος αναφέρεται σε σχετικά περιορισµένες εκτάσεις που περιβάλλονται από ξηρά, 

όπως είναι για παράδειγµα η Μεσόγειος Θάλασσα, σε αντίθεση µε τους ανοικτούς 

ωκεανούς. 

 Οι "λιµνοθάλασσες" είναι οι παράκτιες υδατοσυλλογές µε ήρεµα και αβαθή νερά, τα 

οποία επικοινωνούν µε τη θάλασσα διαµέσου στενών διαύλων. Σηµειώνεται ότι οι 

λιµνοθάλασσες σχηµατίζονται είτε στις εκβολές4 ποταµών είτε σε κοραλλιογενείς 

υφάλους(Παναγιωτίδης, 2002:8). 

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στην κατηγορία των Υγροτόπων(Wetlands), το 

γλυκό νερό των οποίων θεωρείται στη ∆ιεθνή Βιβλιογραφία ότι αποτελεί Υδατικό 

Πόρο(UN World Water Development Report, International Water Resources Association, 

The Biennial Report on Freshwater Resources). Ωστόσο, από περιβαλλοντική σκοπιά οι 

υγρότοποι κατατάσσονται µεταξύ των υδατικών και χερσαίων οικοσυστηµάτων. Ας 

δούµε όµως εκτενέστερα την εν λόγω κατηγορία: 

 "Υγρότοποι" είναι οι  φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούµενες από έλη γενικώς, 

από µη αποκλειστικώς οµβροδίαιτα έλη µε τυρφώδες υπόστρωµα από τυρφώδεις 

γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι µονίµως ή προσωρινώς κατακλυζόµενες 

µε νερό, το οποίο είναι στάσιµο ή ρέον, γλυκό, υφάλµυρο ή αλµυρό. Επιπλέον, οι 

εν λόγω περιοχές περιλαµβάνουν επιπρόσθετα εκείνες που καλύπτονται µε 

θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου κατά την αµπώτιδα δεν υπερβαίνει τα έξι 

µέτρα. Στους υγρότοπους είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται και οι παρόχθιες ή 
                                                 
3 Υπενθυµίζεται ότι ο όρος "Λεκάνη Απορροής Ποταµού" χρησιµοποιείται για να δηλώσει εκείνη την 
εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής διαµέσου διαδοχικών 
ρευµάτων, ποταµών και πιθανώς λιµνών και παροχετεύεται στη θάλασσα µε ενιαίο στόµιο ποταµού, 
εκβολές ή δέλτα. 
4 Με την έννοια εκβολή ή συνηθέστερα εκβολές ονοµάζουµε το χαµηλότερο και πιο διαπλατυσµένο 
τµήµα της κοίτης ενός ποταµού, εκεί δηλαδή όπου συµβαίνει η µείξη του ποτάµιου νερού µε το 
θαλασσινό(ΕΚΒΥ, 1993). 
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παράκτιες ζώνες που γειτονεύουν µε υγρότοπους ή µε νησιά ή µε θαλάσσιες 

υδατοσυλλογές και οι οποίες είναι βαθύτερες µεν από έξι µέτρα κατά την αµπώτιδα, 

αλλά βρίσκονται εντός των ορίων του υγρότοπου όπως αυτός καθορίζεται 

παραπάνω(Τσιούρης και Γεράκης, 1991). Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός 

ότι οι υγρότοποι αποτελούν σηµαντικότατους φυσικούς πόρους, οι οποίοι ωστόσο 

περιλαµβάνονται µεταξύ των περισσότερο σοβαρά υποβαθµισµένων 

οικοσυστηµάτων της Ευρώπης. Επιπλέον, θαυµαστή είναι η πληθώρα των 

υδρόβιων πουλιών που βρίσκουν σε αυτούς χώρους για αναπαραγωγή, φώλιασµα, 

τροφή και ξεκούραση. 

 Όσον αφορά τώρα τα Υπόγεια Ύδατα, διευκρινίζεται ότι αποτελούν ουσιαστικά 

εκείνη την κατηγορία υδάτων, τα οποία συγκεντρώνονται στα πορώδη στρώµατα των 

υπόγειων πετρωµάτων που αποκαλούνται υδροφόροι ορίζοντες. Σηµειώνεται ότι παρόλο 

που ορισµένες ποσότητες των υπόγειων υδάτων ανανεώνονται διαµέσου της διήθησης 

του νερού της βροχής και των λιωµένων χιονιών, εντούτοις το µεγαλύτερο µέρος τους 

έχει συγκεντρωθεί στη διάρκεια των γεωλογικών εποχών και λόγω της τοποθεσίας στην 

οποία βρίσκεται, δεν µπορεί να αναπληρωθεί σε περίπτωση που εξαντληθεί. Έµφαση θα 

πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η ποσότητα των υπόγειων υδάτων αντιµετωπίζει 

σοβαρότατο πρόβληµα σε ∆ιεθνές Επίπεδο. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι εξαιτίας της 

υπέρµετρης άντλησης, το επίπεδο των υπόγειων υδάτων έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια 

να υποχωρεί σε αρκετές περιοχές της Γης. Στις ΗΠΑ µάλιστα οι µείζονες περιοχές της 

Νότιας Αριζόνας, των υψίπεδων από τη Νεµπράσκα µέχρι το Τέξας και της Καλιφόρνιας, 

έχουν υποστεί µεγάλη µείωση των υπόγειων υδάτων(Tietenberg, 2002:302-3).  

 Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να επισηµανθεί ότι η κατακρήµνιση και η 

εξατµισοδιαπνοή συνιστούν τις κύριες κλιµατικές µεταβλητές, οι οποίες σε συνδυασµό µε 

τα φυσικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδροφορέων καθορίζουν την ποσότητα των 

εσωτερικά παραγόµενων υδατικών πόρων µιας χώρας. Η κατακρήµνιση µάλιστα αποτελεί 

την ουσιωδέστερη συνιστώσα εµπλουτισµού των Επιφανειακών και των Υπόγειων 

Υδροφορέων(Μιµίκου και Φωτόπουλος, 2004:82). 

 

1.3. Ιστορική Αναδροµή στον Τοµέα Χρήσης του Νερού           

Το νερό είναι γεγονός ότι σχετίζεται σε κάθε περίπτωση µε όλα τα στοιχεία που 

συγκροτούν τη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα του πλανήτη µας. 

Την πολύτιµη αξία του είχαν αναγνωρίσει οι φιλόσοφοι των παλαιότερων ετών, καθώς 

σύµφωνα µε τον Πίνδαρο: "Άριστον µεν ύδωρ", σύµφωνα µε τον Θαλή τον Μιλήσιο: 

"Αρχή Πάντων Ύδωρ", ενώ σύµφωνα µε τον Γκαίτε: "Από το Νερό προέρχεται το κάθε τι 

και µε το νερό συντηρείται". Κάνοντας µια αναδροµή στο παρελθόν, ίσως θα πρέπει να 

αναλογισθεί κανείς ότι το νερό στις διάφορες "µορφές" που το συναντήσαµε µέχρι 

σήµερα, όπως θάλασσα, ποτάµι, λίµνη, βροχή, χιόνι, πάγος, χαλάζι, δρόσος, πάχνη, πηγή, 
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πηγάδι, νερόµυλος, κανάλι, καταρράκτης, φράγµα και τόσα άλλα, έχει σφραγίσει την 

πορεία µιας σειράς τοµέων, όπως της Μυθολογίας, της Ιστορίας, της Λαογραφίας, των 

Θρησκειών, της Επιστήµης, της Φιλοσοφίας, των Τεχνών και των Γραµµάτων όλων των 

λαών. Και αυτό διότι σύµφωνα µε τον Στουρνάρα (2004) το νερό:  

• Αποτελεί τη βάση µελέτης των περισσότερων Επιστηµών.  

• Αντιπροσωπεύει το "Αγίασµα" σε όλες τις θρησκείες.  

• Έχει δηµιουργήσει θρύλους και παραδόσεις και έχει εµπνεύσει χιλιάδες 

παραµύθια.  

• Έχει γεννήσει, συντηρήσει, αναπτύξει, αλλά και καταστρέψει πολιτισµούς.  

• Έχει πνίξει πόλεις και χωριά, έχει διψάσει λαούς και έχει γκρεµίσει βουνά και 

έργα υποδοµής. 

• Έχει αποθέσει στη θάλασσα τεράστιους όγκους γης στο δρόµο προς το 

πανεπίπεδο.  

• Μετασχηµατίζεται διαρκώς στο πλαίσιο του Υδρολογικού Κύκλου, σε 

κατακρήµνιση, απορροή, κατείσδυση, εξάτµιση και διαπνοή και πάλι σε 

κατακρήµνιση. 

Οι Αρχαίοι φιλόσοφοι, Αριστοτέλης και Εµπεδοκλής, θεωρούσαν ότι το σύµπαν 

αποτελείται από "Ύδωρ-Πυρ-Γη-Αήρ", δοµικά συστατικά από τα οποία προήλθε ο 

κόσµος. Το νερό µάλιστα χαρακτηριζόταν ως «αίµα» της γήινης ζωής και θεωρούταν ότι 

µαζί µε το φως αποτελούν τα βασικά ενεργειακά συστατικά όλης της ζωής. Τον 6ο π.Χ. 

αιώνα ο Θαλής ο Μιλήσιος και οι συνεργάτες του, στην Ιωνία της Μ. Ασίας, έκαναν 

υπέρβαση της Μυθολογίας προς µία φιλοσοφική εξήγηση της προέλευσης του κόσµου 

και θεώρησαν το νερό ως την αρχή των όντων. Αργότερα, ο Νεύτωνας τον 17ο µ.Χ. 

αιώνα αναγνώρισε ότι το νερό αποτελεί την πρωταρχική σηµασία από την οποία 

προέρχονται τα υλικά αγαθά του ανθρώπου. 

Η λέξη "νερό" εµφανίζεται για πρώτη φορά στα Βυζαντινά Χρόνια, όταν το φρέσκο 

νερό αναφερόταν ως "νεαρόν ύδωρ", όπου το νεαρό µε παραφθορά κατέληξε στη 

συνέχεια σε "νερό". Σήµερα η έννοια "ύδωρ" περιγράφει την καθαρώς Χηµική Ένωση 

των δύο ατόµων υδρογόνου µε ένα άτοµο οξυγόνου. Ως τροφή και πρώτη ύλη το νερό 

είναι στενά συνδεδεµένο µε το ανθρώπινο είδος και περιγράφει την πολιτιστική του 

εξέλιξη µε την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριµένα, ο πρωτόγονος άνθρωπος απαιτούσε 

γλυκό νερό για να επιβιώσει και γι’ αυτό άλλωστε ζούσε κοντά σε ποταµούς, πηγές και 

λίµνες. Οι αρχαιότεροι πολιτισµοί δηµιουργήθηκαν στις πεδινές περιοχές της Β. Αφρικής 

και της Νοτιοδυτικής Ασίας, στις οποίες το νερό υπήρξε πολύτιµο συστατικό. Στις εν 

λόγω περιοχές, οι άνθρωποι αναγνωρίζοντας την εξέχουσα σηµασία του νερού, 

αξιοποίησαν µεθοδολογικά τις χρήσιµες ιδιότητές του και εφάρµοσαν την τεχνογνωσία 

της εποχής για τη χρήση του νερού στις πρακτικές άρδευσης και αποστράγγισης των 
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καλλιεργειών τους. 

Από τα παλαιά χρόνια άλλωστε, ο άνθρωπος χρησιµοποιούσε το νερό για τις ζωτικές 

ως προς την επιβίωσή του παραδοσιακές χρήσεις, όπως είναι η πόση, η παρασκευή 

φαγητών και το πότισµα των αγροτεµαχίων. Πλην αυτών, ο άνθρωπος χρησιµοποιούσε το 

νερό για την κάλυψη των πολιτιστικών και αναπτυξιακών του αναγκών, 

συµπεριλαµβανοµένης της καθαριότητας, της βιοτεχνίας, της βιοµηχανίας, του εµπορίου 

και των µεταφορών, καθώς και των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, την 

περίοδο που ο άνθρωπος επιβίωνε από το κυνήγι, κατοικούσε κοντά σε υδάτινες περιοχές, 

τις οποίες επισκέπτονταν τα διψασµένα θηράµατά του. Με την πάροδο του χρόνου, 

καλλιεργώντας το έδαφος, ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι το νερό είναι απολύτως 

αναγκαίο για τις σοδειές του, γεγονός που αποδεικνύεται άλλωστε από τα ερείπια των 

παλαιών αρδευτικών δικτύων, τα οποία αξιοποιούσαν στο µέγιστο δυνατό βαθµό τη 

χρήση του διαθέσιµου νερού. Με τη συγκρότηση των κοινωνικών οµάδων και την 

εγκαθίδρυση των µόνιµων οικισµών, αναπτύχθηκε ανταγωνισµός για την κατοχή του 

επιθυµητού ζωτικού χώρου που χαρακτηριζόταν από την αφθονία του γλυκού νερού και 

εποµένως από την επάρκεια της τροφής. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην Κοιλάδα του 

Νείλου, οι σχεδίες συνέδεαν τους ανθρώπινους καταυλισµούς για πολλούς αιώνες, ενώ η 

συµβολή του νερού στον τοµέα των µεταφορών αποδεικνύεται από τα αφιερώµατα που 

βρίσκονται στους βασιλικούς τάφους της Αρχαίας Αιγύπτου. 

Βασική προϋπόθεση για την ανάδειξη ενός πολιτισµού στη Μεσοποταµία, την 

Αίγυπτο και την Κίνα ήταν η ύπαρξη Υδατικών Πόρων. Οι πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες 

ήδη από την 4η χιλιετία, δηµιούργησαν σηµαντικά τεχνικά έργα για τη χρήση και την 

αξιοποίηση του ύδατος. Παράλληλα, έργα ύδρευσης αναφέρονται στη δεύτερη χιλιετία 

στην Αίγυπτο, την Κίνα, την Περσία και την Κρήτη. Γνωστά είναι άλλωστε από τη 

µυθολογία τα αρδευτικά έργα στην περιοχή της Κωπαΐδας, στον Αχελώο και στον 

Αλφειό, κατά τη διάρκεια της προϊστορικής περιόδου στην Ελλάδα. Σηµειώνεται ότι από 

το 1250 έως και το 800 π.Χ. ακολούθησε µια αβέβαιη περίοδος, κατά την οποία 

εµφανίστηκαν τα πρώτα συστηµατικά έργα αξιοποίησης των Υδατικών Πόρων στην 

Αθήνα την περίοδο του Πεισίστρατου. Παράλληλα, ο νοµοθέτης Σόλωνας συντάσσει 

σχετικούς νόµους για τη διαχείριση των υδάτων, όπου µεταξύ άλλων απαγόρευε τη 

διάνοιξη πηγαδιού στην  ίδια περιοχή, εάν σε ορισµένη απόσταση προϋπήρχε άλλο 

πηγάδι(Γρίβα, 2005:5-6) 

Σηµαντικότατα Υδραυλικά Έργα κατά την διάρκεια της αρχαιότητας υπήρξαν 

επιπρόσθετα:i)Το Ευπαλίνιο όρυγµα, το οποίο αποτέλεσε βασικό τεχνολογικό επίτευγµα 

την περίοδο του 520π.Χ. Συγκεκριµένα, µε εντολή του τυράννου της Σάµου, Πολυκράτη, 

σκάφτηκε σήραγγα µε ταυτόχρονη διάνοιξη και από τα δύο άκρα, η οποία 

χρησιµοποιήθηκε για τη µεταφορά πόσιµου νερού από την πλούσια πηγή των Αγιάδων, 

µέσα από τα σπλάχνα του βουνού της Στυλιανής, στην πρωτεύουσα του νησιού. Το νερό 
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περνούσε από πήλινες σωλήνες σχήµατος «U», τοποθετηµένες στο κάτω µέρος της 

σήραγγας σε ειδικά σκαµµένο όρυγµα.  Το όρυγµα αυτό σήµερα βρίσκεται 55 µέτρα 

πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και 180 µέτρα κάτω από την κορυφή του βουνού. Το 

µήκος της σήραγγας είναι 1036 µέτρα, ενώ η µέση διάµετρός της είναι 2,5 µέτρα. 

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ταυτόχρονη διάνοιξη και από τα δύο άκρα, κάτι το 

οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ακόµη και στις µέρες µας. ii)Το υδραγωγείο της Αρχαίας 

Νικόπολης στη Νότια Ήπειρο, το οποίο κατασκευάστηκε το 30π.Χ. και µετέφερε νερό 

στη Νικόπολη από τις Πηγές του ποταµού Λούρου, σχεδόν 70 χιλιόµετρα µακριά. iii)Το 

κανάλι της Ασσυρίας, το οποίο κατασκευάστηκε το 691π.Χ. και µετέφερε νερό από ένα 

ποτάµι που βρισκόταν 55 χιλιόµετρα µακριά από την Ασσυρία, προκειµένου να 

καλλιεργηθούν φυτείες και να λυθεί το πρόβληµα που δηµιουργούσε η χαµηλή στάθµη 

του ποταµού Τίγρη. iv)Οι αντλίες νερού του Αρχιµήδη, οι οποίες δούλευαν µε ένα 

περιστρεφόµενο κοχλία σε ένα σωλήνα, προκειµένου έτσι να αντλείται νερό σε αρκετά 

υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα οι αντλίες αυτές παρουσίαζαν το σοβαρό πλεονέκτηµα 

να ανεβάζουν την πίεση του αντλούµενου υγρού µε µεγάλη ευκολία, ώστε να 

µεγιστοποιείται η αξιοπιστία τους. v)Η Υποβρύχια σήραγγα της Βαβυλώνας, η οποία είχε 

κατασκευαστεί κάτω από τον ποταµό Ευφράτη και χρησίµευε για το πέρασµα από το ένα 

άκρο του ποταµού στο άλλο. Ειδικότερα, κατασκευάστηκε το 2180π.Χ. για να ενώσει το 

βασιλικό παλάτι µε τον απέναντι ναό. Είχε µήκος 900µ και κατασκευάστηκε µε µερική 

εκτροπή της κοίτης του ποταµού κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών, όπου η ποσότητα 

του νερού ήταν αισθητά µικρότερη.vi)Η ∆ιώρυγα Κορίνθου-∆ίολκος, η οποία επέτρεψε 

την αποφυγή του επικίνδυνου περίπλου της Πελοποννήσου και τη συντόµευση της 

διαδροµής. Συγκεκριµένα ο Τύραννος της Κορίνθου, Περίανδρος, κατασκεύασε τον 

∆ίολκο, ο οποίος ήταν ειδικός δρόµος στρωµένος µε πλάκες πωρόλιθου από το λιµάνι 

Λέχαιον στο Σαρωνικό, µέχρι το Λιµάνι Κεγχρεές στον Κορινθιακό. Έτσι λοιπόν τα 

πλοία του φορτώνονταν σε ειδικά οχήµατα και σέρνονταν δια µέσου της ξηράς από τον 

δίολκο µέχρι τον απέναντι κόλπο.         

Οι Ρωµαίοι ως υψηλού επιπέδου Μηχανικοί κατασκεύασαν σε όλη την αυτοκρατορία 

τους έργα µεγάλης κλίµακας και εξασφάλισαν µε αυτόν τον τρόπο υποδειγµατικές 

συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας για την εποχή εκείνη. Ωστόσο, την εποχή του 

Μεσαίωνα παρατηρείται µια συγκλονιστική οπισθοδρόµηση µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζονται επιδηµίες και να παρακµάζει το αναπτυξιακό επίπεδο της εποχής. 

Ειδικότερα, την περίοδο αυτή τα ρυάκια χρησιµοποιούνταν στις πόλεις ως αγωγοί για τα 

λύµατα. Οι κάτοικοι συνηθίζανε να απορρίπτουν στους δρόµους τα σκουπίδια και τα 

ακάθαρτα και να περιµένουν τη βροχή για να τα παρασύρει µακρύτερα. Άµεσο 

επακόλουθο υπήρξε η εµφάνιση διαρροϊκών ασθενειών, όπως η χολέρα, η δυσεντερία και 

ο τύφος. 

Με το πέρασµα του χρόνου και φτάνοντας στην εποχή της Βιοµηχανικής 
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Επανάστασης, παρατηρήθηκαν σοβαρές διαφοροποιήσεις στις κατηγορίες χρήσεων του 

γλυκού νερού, καθώς εντατικοποιήθηκαν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που 

σχετίζονταν µε αυτό και άρχισαν έτσι να εµφανίζονται κίνδυνοι που απειλούσαν την 

ποιότητα και την ποσότητά του. Σε αυτό άλλωστε συνέβαλε καθοριστικά η αυξηµένη 

χρήση των επιφανειακών υδάτων, ιδιαίτερα δε των λιµνών και των ποταµών για την 

κάλυψη των αναγκών της ύδρευσης, της άρδευσης, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

των υδατοκαλλιεργειών, της αναψυχής, του τουρισµού, καθώς και για περιβαλλοντική 

χρήση.  

Βλέπουµε εποµένως ότι η ζωή του ανθρώπινου είδους είναι πλήρως συνυφασµένη µε 

τη χρήση και την αξιοποίηση των Υδατικών Αποθεµάτων, για τα οποία πλέον ο 

άνθρωπος µεριµνά, όχι µόνο για τη διατήρηση της ποσότητάς τους, αλλά και για την 

εξασφάλιση της καλής τους ποιότητας. Αυτός άλλωστε ήταν και ο βασικός λόγος που 

οδήγησε το 1992 τον ΟΗΕ να διακηρύξει την 22α Μαρτίου ως την παγκόσµια ηµέρα για 

το νερό, καθώς και να ορίσει µια σειρά περαιτέρω εορτασµών για τη σηµασία και τις 

αξίες του νερού. 

 

1.4. Πηγές Ρύπανσης των Υδάτων 

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ µε τον όρο "Ρύπανση των 

Υδάτων" νοείται η "συνεπεία ανθρωπίνων δραστηριοτήτων άµεση ή έµµεση εισαγωγή 

στον αέρα, το νερό ή και το έδαφος, ουσιών ή θερµότητας που ενδέχεται να είναι 

επιζήµια για την υγεία του ανθρώπου ή για την ποιότητα των υδατικών οικοσυστηµάτων 

ή των χερσαίων οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται άµεσα από αυτά, και συντελούν στην 

φθορά της υλικής ιδιοκτησίας ή επηρεάζουν δυσµενώς ή παρεµβαίνουν σε λειτουργίες 

αναψυχής ή και σε λοιπές νόµιµες χρήσεις του περιβάλλοντος". Σηµειώνεται ότι οι 

δυσµενείς συνέπειες της ρύπανσης του νερού δύνανται να είναι οικολογικές, αισθητικές ή 

υγειονολογικές. Στην πρώτη περίπτωση οι ρύποι προκαλούν δυσµενείς αλλαγές στα 

υδατικά οικοσυστήµατα. Στην δεύτερη περίπτωση η ρύπανση αποτελεί αιτία δυσάρεστων 

οσµών, χρωµατισµού ή θολότητας του Υδάτινου Σώµατος, γεγονός που εµποδίζει τη 

χρήση του για σκοπούς αναψυχής. Κατά την υγειονολογική ρύπανση το νερό 

µετατρέπεται σε φορέα παθογένειας και τοξικότητας για τον άνθρωπο και τα ζώα που 

χρησιµοποιούν το νερό για χρήσεις, όπως η πόση και η κολύµβηση ή για τους υδρόβιους 

οργανισµούς, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για τροφή. Τυπικό παράδειγµα σε αυτή την 

περίπτωση αποτελούν τα ψάρια, όπου η σάρκα τους περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις 

υδραργύρου, καθώς και το οστρακόδερµα που είναι µολυσµένο µε τον ιό της λοιµώδους 

ηπατίτιδας. 

 Οι αστικές συγκεντρώσεις, οι βιοµηχανικές και οι γεωργικές δραστηριότητες 

προκαλούν ρύπανση των υδάτων µε τα αέρια και τα στερεά, αλλά προπάντων µε τα υγρά 

απόβλητά τους. Σηµειώνεται ότι τα αστικά λύµατα προέρχονται από τις αποχετεύσεις των 
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διαφόρων χρήσεων και αποτελούν τον κύριο όγκο των υγρών αποβλήτων µιας πόλης. 

Περιέχουν κατά κύριο λόγο οργανικές ύλες και ορισµένα ανόργανα άλατα, όπως τα 

αµµωνιακά, τα νιτρικά, και τα φωσφορικά. Τα υγρά απόβλητα των βιοµηχανιών και των 

βιοτεχνικών µονάδων παρέχουν συχνά ρύπους, ανάλογους µε τα αστικά λύµατα, αλλά 

µερικές φορές έχουν περαιτέρω τοξικές οργανικές ενώσεις και διάφορα µέταλλα, όπως ο 

Μόλυβδος και ο Υδράργυρος. Οι αστικές δραστηριότητες επιβαρύνουν µε ρύπανση και 

τα όµβρια ύδατα, τα οποία όταν διέρχονται από τους δρόµους της πόλης φορτίζονται µε 

µια ευρεία ποικιλία ρύπων, όπως ο Μόλυβδος και το Κάδµιο. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί 

στο γεγονός ότι τα κάθε είδους υγρά απόβλητα καταλήγουν στους υγρούς αποδέκτες που 

είναι επιφανειακοί ή υπόγειοι.  

Αναλυτικότερα, το σύνολο των ρύπων που περιέχονται σε υγρά απόβλητα 

διακρίνεται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους και µε 

τις επιπτώσεις που προκαλούν στους υδάτινους αποδέκτες: 

1. Συµβατικοί Ρύποι: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ουσίες, όπως η οργανική 

ύλη, τα αµµωνιακά, τα νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα, τα οποία διευκρινίζεται πως 

όταν βρίσκονται σε χαµηλές συγκεντρώσεις σε έναν αποδέκτη δεν αποτελούν ένδειξη 

ρύπανσης. Συχνά, εξαιτίας των ανθρωπογενών παρεµβάσεων η συγκέντρωσή τους 

αυξάνεται σε Υδατικά Σώµατα, σε επίπεδο µάλιστα που προκαλούν σηµαντικά 

προβλήµατα ρύπανσης στο υδατικό σύστηµα. Οι ουσίες αυτές εµπεριέχονται, τόσο σε 

σηµειακές πηγές ρύπανσης, όπως τα αστικά λύµατα, τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τα 

βιοµηχανικά απόβλητα χαµηλής όχλησης, όσο και στις µη σηµειακές πηγές ρύπανσης, 

όπως είναι οι επιφανειακές απορροές από τις υπερλιπασµένες γεωργικές 

εκτάσεις.(Μαµάης, 2006:1-2) Στο ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα σηµαντικότερα είδη 

των ρύπων που εντάσσονται στην κατηγορία των Συµβατικών ρύπων, καθώς και το 

Ρυπαντικό Αποτέλεσµα που προξενούν. 
Πίνακας 1.4.1.:Κατηγορίες Συµβατικών Ρύπων και Συσχετιζόµενα Προβλήµατα Ρύπανσης 

Είδη Ρύπων Ρυπαντικό Αποτέλεσµα 

Αύξηση Οργανικής Ύλης Αποξυγόνωση Αποδέκτη 

Αύξηση Θρεπτικών Ουσιών(C, N, P, S και Si-κυρίως Ν και 

P) 

Ευτροφισµός 

Αύξηση Συγκέντρωσης NH3 α)Τοξικότητα σε 

Υδρόβιους Οργανισµούς 

β)Αποξυγόνωση της 

Λίµνης 

Συγκέντρωση Νιτρικών(NO3-N) α) Ασφυξία σε Βρέφη 

β)Είναι τοξικά για πόση στην περίπτωση που η 

συγκέντρωσή τους υπερβαίνει τα 50mg/lt 

α)Αιωρούµενα Στερεά(Suspended Solids, SS) 

β)Ολικά Στερεά(Total Solids,TS) 

γ)Φυτικοί και Ζωικοί Οργανισµοί(Φυτοπλαγκτόν[Άλγη], 

Ζωοπλαγκτόν και Σωµατίδια Ιλύος) 

α)∆ηµιουργία Ιζηµάτων 

β)Αύξηση της Θολότητας της Λίµνης 

γ)Μείωση της Αισθητικής Αξίας της Λίµνης 

Κρίνεται ωστόσο απαραίτητο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τους παραπάνω 
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ρύπους και φαινόµενα, µιας και αναφερόµαστε στο τµήµα της Ρύπανσης των Υδάτων. 

Έτσι λοιπόν έχουµε:  

• Η Οργανική Ύλη συνιστά έναν από τους σηµαντικότερους και συνηθέστερους 

ρύπους. Βρίσκεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις στα αστικά και σε πολλά 

βιοµηχανικά απόβλητα, αλλά και στα στερεά απόβλητα. Σηµειώνεται ότι η 

Οργανική Ύλη προκαλεί την αποξυγόνωση του νερού, γεγονός που δηλώνει ότι 

η παρουσία της είναι δυνατόν να µειώσει ή και να εξαφανίσει τους πληθυσµούς 

των ψαριών.(Μαµάης, 2006:10). 

•  Οι Θρεπτικές Ουσίες συµµετέχουν στις λειτουργικές διεργασίες των ζώντων 

οργανισµών και µε αυτόν τον τρόπο ρυθµίζουν την παραγωγικότητα της 

τροφικής αλυσίδας. Εκτός αυτού οι θρεπτικές ουσίες και ιδίως το Άζωτο και ο 

Φώσφορος, βρίσκονται στα φυσικά νερά σε µικρούς παράγοντες µε αποτέλεσµα 

να αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες. Με άλλα λόγια καθορίζουν σε µεγάλο 

βαθµό την πληθυσµιακή αύξηση των αλγών.(Φάττα, 2004). Αυτός είναι 

άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο οι θρεπτικές ουσίες επιφέρουν το φαινόµενο 

του ευτροφισµού. 

• Το φαινόµενο της Αποξυγόνωσης πραγµατοποιείται όταν το επιφανειακό 

στρώµα νερού εµπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της ηλιοφάνειας µε οξυγόνο που 

προκύπτει από την έντονη φωτοσύνθεση, αλλά κατά τη διάρκεια της νύκτας η 

συγκέντρωσή του ελαττώνεται σε µεγάλο βαθµό, κυρίως λόγω του ενδογενούς 

µεταβολισµού των αλγών κατά τον οποίο τα άλγη οξειδώνουν το πρωτόπλασµά 

τους για την απόληψη ενέργειας, ανάγοντας έτσι το ∆ιαλυµένο Οξυγόνο (D.O.). 

Σηµειώνεται ότι η ύπαρξη µεγάλης ποσότητας αλγών σε συνδυασµό µε τη 

µειωµένη ηλιοφάνεια έχει ως άµεσο επακόλουθο τη µείωση της φωτοσύνθεσης 

µε αποτέλεσµα έτσι η ζήτηση του οξυγόνου για αναπνοή να είναι µεγαλύτερη 

από την παραγωγή οξυγόνου(Μαµάης, 2006:19). 

• Τα νιτρικά ιόντα αντιστοιχούν στην ανώτατη οξειδωτική κατάσταση του 

αζώτου. Από άποψη θερµοδυναµικής είναι σταθερά και οι µεταβολές της 

συγκέντρωσής τους στα νερά, οφείλονται σε διάφορες βιολογικές δράσεις. 

Επισηµαίνεται ότι η συγκέντρωση των νιτρικών στα φυσικά νερά είναι πολύ 

µικρή, ενώ ορισµένα υπόγεια νερά εµφανίζουν αυξηµένες 

συγκεντρώσεις(Φάττα, 2004).  

• Τέλος, αναφορικά µε  την Κατηγορία των στερεών, τα αιωρούµενα είναι 

ουσιαστικά οι στερεές ουσίες που αιωρούνται στο νερό, επειδή βρίσκονται σε 

πολύ λεπτό διαµερισµό. Αποτελούνται κυρίως από οργανικές και ανόργανες 

ουσίες. Τα ολικά αναφέρονται στο σύνολο των στερεών ουσιών που υπάρχουν 

σε ένα δείγµα νερού, είτε ως αιωρούµενα είτε ως διαλυµένα(Φάττα, 2004). 
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Τα επιφανειακά ύδατα είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα σε ρύπανση από 

συµβατικούς ρύπους, ανάλογα µε τη δυνατότητα ανανέωσής τους. Ιδιαίτερη µνεία θα 

πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι σε αντίθεση µε την ατµόσφαιρα, όπου η συγκέντρωση 

του οξυγόνου είναι κατά κανόνα κανονική ανεξάρτητα από τη ρύπανση, εντούτοις στην 

περίπτωση των υδάτων παρουσιάζεται ο κίνδυνος να στερηθεί το απαραίτητο για την 

αναπνοή των οργανισµών οξυγόνο και εποµένως εµφανίζεται το φαινόµενο της 

αποξυγόνωσης που αναφέρθηκε και πιο πάνω. Τα νερά έχουν συνήθως χαµηλή 

συγκέντρωση κορεσµού σε οξυγόνο και αυτή γίνεται ακόµη µικρότερη µε την άνοδο της 

θερµοκρασίας. Όταν λοιπόν υπάρχουν οργανικές ύλες στον υδάτινο αποδέκτη, τότε το 

διαλυµένο οξυγόνο καταναλώνεται από λόγω της αναερόβιας αναπνοής των οργανισµών 

που τις αποσυνθέτουν. Για αυτό άλλωστε οι οργανικές ύλες αποτελούν σηµαντικό ρύπο 

για τα νερά. Επισηµαίνεται ότι οι συνέπειες δύνανται να είναι καταστρεπτικές για 

πολλούς υδρόβιους οργανισµούς, οι οποίοι κινδυνεύουν από ασφυξία. Έτσι λοιπόν η 

µορφή ρύπανσης µε αστικά λύµατα ή µε άλλα απόβλητα, τα οποία περιέχουν οργανικό 

φορτίο είναι δυνατόν να υποβαθµίσει σοβαρά ένα υδατικό οικοσύστηµα. 

Σηµαντικές επιπτώσεις για τα επιφανειακά νερά µπορεί να έχει η ρύπανση µε 

ανόργανα άλατα, τα οποία εµπεριέχουν είτε άζωτο, µε τη µορφή αµµωνιακών ή νιτρικών 

αλάτων ή φώσφορο. Τέτοια ρυπαντικά φορτία περιέχονται κυρίως στις γεωργικές 

απορροές, στα αστικά λύµατα(περιττώµατα και απορρυπαντικά) και σε ορισµένα 

βιοµηχανικά απόβλητα. Το σηµαντικότερο πρόβληµα που δηµιουργούν το άζωτο και ο 

φώσφορος είναι όπως προειπώθηκε ο ευτροφισµός, το οποίο αποτελεί σοβαρή διαταραχή 

του υδατικού οικοσυστήµατος µε ποικίλες δυσµενείς επιπτώσεις µεταξύ των οποίων είναι 

η µείωση της διαφάνειας του νερού και η αποξυγόνωση. Τέλος, τα υπόγεια ύδατα είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητα στη ρύπανση, καθώς έχουν περιορισµένη ικανότητα 

αυτοκαθαρισµού. Η κατάληξη γεωργικών απορροών ή αστικών λυµάτων στον υπόγειο 

υδροφόρο ορίζοντα έχει ως επακόλουθο την αύξηση της συγκέντρωσης των νιτρικών 

αλάτων µε αποτέλεσµα έτσι τα υπόγεια ύδατα να καθίστανται τοξικά για τον άνθρωπο 

και για τους ζωικούς οργανισµούς(Μαµάης, 2006:2-3). 

2.Μη Συµβατικοί Ρύποι: Η συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο 

τοξικές ουσίες, οι οποίες υπό συνθήκες απουσίας ρύπανσης συναντώνται σε πολύ µικρές 

συγκεντρώσεις ή και καθόλου σε υδάτινους αποδέκτες. Η εν λόγω κατηγορία 

συµπεριλαµβάνει µερικούς από τους ουσιωδέστερους τοξικούς ρύπους, όπως είναι τα 

συνθετικά οργανικά δηλητήρια, ο µόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδµιο, τα φθοριούχα και 

τα ραδιενεργά υλικά, οι οποίοι είναι δυνατόν να βρεθούν όχι µόνο στο νερό, αλλά 

επιπρόσθετα στο έδαφος και στην ατµόσφαιρα. Το νικέλιο, το χρώµιο, το αρσενικό, το 

σελήνιο, τα θειούχα, τα κυανιούχα και τα διάφορα οξέα έχουν επίσης σηµαντικές τοξικές 

επιπτώσεις, όταν η συγκέντρωσή τους στο νερό υπερβεί κάποια καθορισµένα όρια. 

∆ιευκρινίζεται ότι η ρύπανση είναι δυνατόν να µεταφερθεί στον άνθρωπο επιπρόσθετα, 

 - 26 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

διαµέσου της τροφής, µέσω της εκδήλωσης του φαινοµένου της Βιολογικής Μεγένθυσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα ψάρια, που η σάρκα τους περιέχει υψηλές 

συγκεντρώσεις υδραργύρου. Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας, ο οποίος περιέχει τα 

σηµαντικότερα είδη ρύπων που εντάσσονται στην κατηγορία των µη συµβατικών ρύπων, 

καθώς και τα προβλήµατα ρύπανσης µε τα οποία σχετίζονται. 
Πίνακας 1.4.2.: Κυριότεροι Μη Συµβατικοί Ρύποι και Συσχετιζόµενα Προβλήµατα Ρύπανσης 

Είδη Ρύπων Επίδραση 

Βαρέα Μέταλλα(Cd, Cr, Hg, Pb, Ni, Cu) α.Άµεσα και µακροπρόθεσµα τοξική επίδραση 

σε υδρόβιους οργανισµούς και στον άνθρωπο. 

β.Ορισµένα από αυτά, όπως το Cd είναι 

καρκινοειδή. 

γ.Αποτελούν Οργανικά Σύµπλοκα και 

παρουσιάζουν βιοσυσσώρευση  

Σύνθετες Οργανικές Ενώσεις,  

Χλωριωµένοι Υδρογονάνθρακες, 

Οργανοφωσφορικές Ενώσεις, Τριαλογονωµένα 

Μεθάνια 

α.Έχουν κυρίως µακροπρόθεσµη τοξική 

επίδραση στην υγεία 

β.Παρουσιάζουν µικρή βιοδιασπασιµότητα, µε 

αποτέλεσµα να συντελούν στα φαινόµενα της 

Βιολογικής Συσσώρευσης και Μεγένθυσης 

γ.Αρκετά από αυτά είναι ύποπτα καρκινογενή 

NOx, SO2 α.Συµβάλλουν στο φαινόµενο της Όξινης 

Βροχής. 

β.Αυξάνουν την ποσότητα του Αζώτου στους 

αποδέκτες. 

Πετρέλαιο α.Έχει Τοξική και άµεση επίδραση 

β.Παράγει Καρκινογόνες Ενώσεις. 

γ.Συµβάλλει στο φαινόµενο της Αποξυγόνωσης. 

Πηγή: Μαµάης, 2006                                                                                               Επεξεργασία: Ιδία   

  3.Θερµική Ρύπανση: Είναι η αύξηση της θερµοκρασίας των υδάτινων σωµάτων 

εξαιτίας της αποχέτευσης θερµών αποβλήτων, συνήθως νερού ψύξης ενεργειακών 

σταθµών και άλλων εργοστασίων. Τα ψάρια, όπως και τα ερπετά ανήκουν στην 

κατηγορία των ποικιλόθερµων ζώων. ∆εν µπορούν να κρατήσουν σταθερή τη 

θερµοκρασία του σώµατός τους, όπως παρόµοια συµβαίνει και µε τα οµοιόθερµα 

ζώα(πτηνά, θηλαστικά) ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Αντιθέτως, 

η θερµοκρασία του υδάτινου περιβάλλοντος αποτελεί τον ρυθµιστή της θερµοκρασίας 

του σώµατος των ψαριών και κατά συνέπεια και της ταχύτητας µεταβολισµού τους, η 

οποία σηµειώνεται ότι διπλασιάζεται για κάθε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 10οC. 

Ανάλογα αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο στις οποίες είναι δυνατό να µην 

µπορεί να ανταποκριθεί  το αναπνευστικό σύστηµα των ψαριών µε άµεσο επακόλουθο το 

θάνατό τους λόγω ασφυξίας. Για υποθανατηφόρες αυξήσεις της θερµοκρασίας µάλιστα 
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έχουν παρατηρηθεί ανωµαλίες στην αναπαραγωγή και αυξηµένη ευαισθησία σε τοξικές 

ύλες. Σηµειώνεται ότι οι Κοινοτικές Οδηγίες δεν επιτρέπουν να αυξάνεται η θερµοκρασία 

των γλυκών υδάτων περισσότερο από 1,5οC και 3oC στα 98% του χρόνου για σαλµονίδες 

και κυπρινίδες αντίστοιχα. Μάλιστα σε περιοχές καλλιέργειας οστρακοειδών προτείνεται 

να µην ανυψώνεται η θερµοκρασία του νερού περισσότερο από 2οC στο 75% του χρόνου. 

4.Μικροβιακή Ρύπανση- Μόλυνση: Κύρια Πηγή Ρύπανσης των υδάτινων σωµάτων µε 

παθογόνους µικροοργανισµούς αποτελούν τα δηµοτικά και κτηνοτροφικά λύµατα µε τα 

περιττώµατα των ανθρώπων και ζώων που εµπεριέχονται σε αυτά. Επισηµαίνεται ότι οι 

σηµαντικότεροι παθογόνοι µικροοργανισµοί του νερού αποτελούν τα βακτηρίδια του 

τύφου, του παρατύφου, της δυσεντερίας, της χολέρας και διάφοροι ιοί, ιδίως οι ιοί της 

λοιµώδους ηπατίτιδας, η οποία είναι δυνατόν να µολύνει το οστρακόδερµα και να 

µεταδοθεί η µόλυνση στον καταναλωτή, και της πολυοµυελίτιδας.(Μαµάης, 

2006:4)Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των υπόγειων υδάτων, η µικροβιακή ρύπανση 

προκαλείται από την παρουσία διαφόρων µικροοργανισµών, όπως είναι τα βακτήρια και 

οι µύκητες. Οι οργανισµοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως αυτόχθονες ή ενδογενείς, αλλά 

µπορούν να εισέλθουν επιπρόσθετα στα ύδατα διαµέσου των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αρνητική επίπτωση έχουν οι µικροοργανισµοί οξείδωσης του 

σιδήρου και του µαγγανίου, οι οποίοι µπορούν να είναι είτε αυτότροφοι ή ετερότροφοι 

και µπορούν να οξειδώσουν τις διαλυτικές µορφές του δισθενούς σιδήρου και µαγγανίου.    

 Εκτός βέβαια των παραπάνω, υπάρχουν επιπρόσθετα δευτερεύουσες κατηγορίες 

ρύπανσης των υδατικών οικοσυστηµάτων, όπως είναι η φυσική  και η αισθητική 

ρύπανση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αισθητικής ρύπανσης αποτελεί η αλλοίωση του 

χρώµατος του νερού και η παραµόρφωση της ακτογραµµής, καθώς και η απόρριψη 

στερεών αποβλήτων. Στη φυσική ρύπανση εντάσσονται η διάβρωση των ποταµών από τις 

καταστροφικές πληµµύρες, οι κατολισθήσεις λόγω της έντονης σεισµικότητας και η 

έκρηξη ηφαιστείων.   

 

1.5. Η Κατάσταση των Υδάτων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

Το 2003 ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος(ΕΟΠ) συνέταξε Έκθεση 

αναφορικά µε την γενική εικόνα που παρουσιάζουν οι Υδατικοί Πόροι του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου και συγκεκριµένα σε ζητήµατα που αφορούν: i)την οικολογική 

ποιότητα των υδάτων, ii)την οργανική τους ρύπανση λόγω απόρριψης θρεπτικών ουσιών, 

iii)τις επικίνδυνες ουσίες που εναπόκεινται σε αυτά, iv)τα ποσοτικά ζητήµατα και v)την 

παροχή πληροφοριών στο κοινό. Στη συνέχεια θα παρατεθούν τα συµπεράσµατα για κάθε 

µία από τις κατηγορίες χωριστά. Σε γενικές γραµµές µπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι 

παρόλο που δεν έχει επιτευχθεί η λεγόµενη «καλή οικολογική κατάσταση» των υδάτων 

της Ε.Ε., εντούτοις οι συνθήκες προστασίας και βελτίωσης της ποιότητάς τους 

βελτιώνονται διαρκώς µε την πάροδο του χρόνου. Ειδικότερα, το εξαντλητικό θεσµικό 
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πλαίσιο της Ε.Ε. από το 1975 και µετά, αποτελούµενο από Οδηγίες, Κανονισµούς, 

Αποφάσεις και Ψηφίσµατα, σε συνδυασµό µε τις εθνικές και διεθνείς ενέργειες για την 

προστασία και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, έχει αποδώσει καρπούς σε 

πολλούς τοµείς. Εκτός αυτών, µεγάλο µέρος της βελτίωσης οφείλεται στη λήψη µέτρων 

που εισάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο µέσω Πρωτοβουλιών πολιτικής και στοχεύουν στη 

µείωση των πιέσεων στα ευρωπαϊκά ύδατα από τα νοικοκυριά και τη βιοµηχανία. 

Ωστόσο, πολλά συστήµατα υπογείων υδάτων, ποταµοί, λίµνες, εκβολές, παράκτια 

και θαλάσσια ύδατα της Ευρώπης εξακολουθούν να υφίστανται σε µεγάλο βαθµό την 

επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα άλλωστε 

αποτελεί το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις ρύπων παραµένουν υψηλές, ενώ τα επίπεδα 

ποιότητας των υδάτων είναι χαµηλότερα από τα αντίστοιχα «φυσικά» επίπεδα. Το 

γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση των υδατικών οικοσυστηµάτων σε 

πολλές περιοχές της Ε.Ε., αλλά και των οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται άµεσα από 

αυτά, όπως είναι για παράδειγµα οι υγροβιότοποι, καθώς και την υποβάθµιση του 

πόσιµου νερού και των υδάτων κολύµβησης, τα οποία συχνά δεν ανταποκρίνονται στα 

πρότυπα της υγείας του ανθρώπου. 

Οι πολυάριθµες και αυξανόµενες πιέσεις µε την πάροδο του χρόνου στους 

υδάτινους πόρους, δηµιουργούν την ανάγκη θεσµοθέτησης «δεσµευτικών» νοµοθετικών 

οργάνων που θα αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα ρύπανσης και θα 

βοηθήσουν στην εξασφάλιση των πόρων αυτών για τις επόµενες γενιές. Οι πρώτες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις της Ε.Ε. για τα ύδατα αφορούσαν το πόσιµο νερό, τα νερά για τη 

διαβίωση Σαλµονοειδών και Κυπρινοειδών ψαριών, τα νερά που είναι κατάλληλα για 

Οστρακοειδή, τα νερά για κολύµβηση, τα υπόγεια νερά και τις επικίνδυνες 

ουσίες(ΥΠΑΝ, 2001:6). Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα σηµειώνεται ότι συνιστά µια 

σηµαντικότατη πρόοδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς 

είναι η πρώτη φορά που περιλαµβάνονται συγκεντρωτικά σε έναν Κανόνα ∆ικαίου η 

συνύπαρξη των εννοιών της οικολογικής κατάστασης και διαχείρισης των υδάτων σε 

επίπεδο Λεκάνης Απορροής. Η επιτυχία ωστόσο της εν λόγω Οδηγίας εξαρτάται από την 

ορθή εφαρµογή των διατάξεών της σε επίπεδο χωρών. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος 

για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε µια κοινή στρατηγική εφαρµογής της 

Οδηγίας σε συνεργασία µε τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των Κρατών 

που εντάχθηκαν πρόσφατα σε αυτήν. Η επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης των 

επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων απαιτεί τη λήψη µέτρων, τα οποία θα πρέπει να 

απευθύνονται ειδικότερα στον γεωργικό τοµέα, µιας και η γεωργία έχει τις 

σηµαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις για τις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. Το 

γεγονός αυτό άλλωστε µαρτυράται και αποδεικνύεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις 

νιτρικών ενώσεων και φυτοφαρµάκων στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, καθώς και 

από τις καθιζήσεις που προξενούνται από την υπέρµετρη άντληση υδατικών πόρων για 
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την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων άρδευσης. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η προστασία του περιβάλλοντος ως «όλου» δυναµικά 

µεταβαλλόµενου συστήµατος απαιτείται να ενσωµατωθεί στις επιµέρους Τοµεακές 

Πολιτικές, όπως είναι για παράδειγµα η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).  

Ένας άλλος ουσιώδης παράγοντας προβληµατισµού είναι η έλλειψη των 

κατάλληλων και επαρκών πληροφοριών σχετικά µε τις επιπτώσεις πολλών χηµικών 

ουσιών στους υδρόβιους οργανισµούς και την ανθρώπινη υγεία. Χιλιάδες χηµικές ουσίες 

παράγονται και χρησιµοποιούνται από τη σύγχρονη κοινωνία. Πολλές από αυτές 

καταλήγουν στο υδάτινο περιβάλλον και για τις περισσότερες εξ’ αυτών δεν έχουν 

διεξαχθεί επίσηµες αξιολογήσεις κινδύνου, καθώς η πρόοδος σε ό,τι αφορά την 

αξιολόγηση των ουσιών είναι εξαιρετικά βραδεία. Θετικό γεγονός ωστόσο αποτελεί η 

αυξανόµενη ευαισθητοποίηση σχετικά µε το ζήτηµα των χηµικών ουσιών, µε δράση 

εξοµοιούµενη µε την ενδοκρινική. Συνεχίζοντας, δυσκολίες προκλήθηκαν από τις δέκα 

χώρες που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. το 2004, καθώς η ποιότητα των υδάτων στις χώρες 

αυτές διέφερε σηµαντικά από την ποιότητα των υδάτων των 15 Κρατών-Μελών. Το 

γεγονός αυτό επέφερε διαφορές στην οργάνωση των κοινωνικοοικονοµικών δοµών και 

στην περιφερειακή ανάπτυξη. Τυπικό παράδειγµα αποτελεί ότι στα πρόσφατα µέλη της 

Ε.Ε. εφαρµοζόταν µέχρι πρότινος λιγότερο ρυπογόνος γεωργία, αλλά και περισσότερο 

περιορισµένη επεξεργασία λυµάτων σε σύγκριση µε τα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η βιοµηχανία και η γεωργία σηµείωσαν ύφεση στα 

νέα Κράτη-Μέλη κατά τη διάρκεια της µετάβασής τους σε οικονοµίες της αγοράς. Εάν οι 

χώρες αυτές θέσουν ως πρωταρχικό τους στόχο να φτάσουν τα Κοινοτικά Επίπεδα 

γεωργικής παραγωγής, χωρίς την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων προστασίας, τότε 

αναπόφευκτα θα υποβαθµιστεί η ποιότητα και η ποσότητα των υδάτων τους, καθώς οι 

συγκεντρώσεις νιτρικών ενώσεων στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα θα αυξηθούν, 

όπως άλλωστε και το νιτρικό φορτίο στις θάλασσες της Ευρώπης. Κρίνεται εποµένως 

απαραίτητο να µελετηθεί και να σχεδιαστεί σωστά η ανάπτυξη των οικονοµιών των εν 

λόγω χωρών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η µελλοντική ποιότητα και ποσότητα των 

υδάτων τους(McInnes, 2003). 

Μείζον θέµα αποτελεί επιπρόσθετα η µη συµµόρφωση ορισµένων Κρατών-Μελών 

µε τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, µε ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της 

Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει 

το 2004 αιτιολογικές γνώµες σε εννέα άλλα Κράτη-Μέλη για τη µη συµµόρφωσή τους µε 

τις διατάξεις της Οδηγίας και συγκεκριµένα: Στο Βέλγιο, στη Φινλανδία, στη Γερµανία, 

στο Λουξεµβούργο, στην Πορτογαλία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις Κάτω Χώρες, στη 

Σουηδία και στην Ιρλανδία. Παράλληλα, στα σηµεία όπου παρατηρείται σηµαντική 

πρόοδος, είναι δυνατόν ωστόσο να εκκρεµούν ακόµη ουσιώδη προβλήµατα και να 

υπάρχουν γεωγραφικά ζητήµατα υψίστης σηµασίας. 
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Αναφορικά µε την οικολογική ποιότητα των ποταµών, διευκρινίζεται ότι 

παρατηρούνται σηµαντικά κενά, µεταξύ των ενεργειών που απαιτούνται από την Οδηγία-

Πλαίσιο για τα Ύδατα, σχετικά µε την παρακολούθηση και την ταξινόµηση της 

οικολογικής κατάστασης και των όσων επιτυγχάνονται από τις χώρες. Ωστόσο, η 

ποιότητα των υδάτων των ποταµών βελτιώνεται για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. 

Το γεγονός αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από το παρακάτω διάγραµµα. 

           ∆ιάγραµµα 1.5.1.: Ποσοστό Αλλαγής Κατηγορίας των Ποταµών Μεταξύ  

                                              Λιγότερο Καλής και Καλής Κατάστασης    
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Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2003α                                    Επεξεργασία: Ιδία 

Oρισµένες χώρες έχουν αναπτύξει εθνικά συστήµατα ταξινόµησης για τις λίµνες 

τους. Τα εν λόγω συστήµατα βασίζονται στις θρεπτικές ουσίες και στις συγκεντρώσεις 

χλωροφύλλης. Ιδιαίτερη µνεία ωστόσο θα πρέπει να δοθεί στα εξής: α)οι επιπτώσεις της 

γεωργίας στα υδατικά αποθέµατα της Ευρώπης είναι απαραίτητο να περιοριστούν, 

προκειµένου έτσι να επιτευχθεί η καλή κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων 

υδάτων. Η εν λόγω ενέργεια όµως απαιτεί προηγουµένως την ολοκλήρωση των 

περιβαλλοντικών και γεωργικών πολιτικών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. β)Υπάρχει σηµαντικό 

πλεόνασµα αζώτου στα γεωργικά εδάφη των χωρών της Ε.Ε. λόγω των φυτοφαρµάκων 

και των νιτρικών ενώσεων, το οποίο ενδεχοµένως να µολύνει τα επιφανειακά και τα 

υπόγεια ύδατα. 

Αναφορικά µε την οργανική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων από θρεπτικές 

ουσίες επισηµαίνεται ότι διαπιστώθηκε αξιόλογη βελτίωση στο επίπεδο της επεξεργασίας 

των λυµάτων και της αναλογίας του πληθυσµού που συνδέθηκε µε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας στις ∆υτικές Χώρες από τη δεκαετία του ’80. Ειδικότερα, στις χώρες της 

Βόρειας και Κεντρικής ∆υτικής Ευρώπης το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού είναι 

συνδεδεµένο µε εγκαταστάσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς επεξεργασίας λυµάτων, 

ενώ µεγάλο ποσοστό είναι συνδεδεµένο µε εγκαταστάσεις τριτογενούς επεξεργασίας. 

 - 31 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

Παράλληλα, στις χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ε.Ε. οι οργανικές ύλες που 

απορρίπτονται από σηµειακές πηγές µειώθηκαν δραστικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του ’90. Ιδιαίτερα θετικό υπήρξε το γεγονός ότι σε ορισµένες χώρες της Ε.Ε. το ποσοστό 

του πληθυσµού που συνδέθηκε µε σταθµούς τριτογενούς επεξεργασίας αυξήθηκε στο 

διπλάσιο από το 1990 έως το 2000. Παράλληλα µε βάση τα στοιχεία της Eurostat και του 

ΟΟΣΑ5, οι απορρίψεις αζώτου και φωσφόρου την ίδια περίοδο από σταθµούς 

επεξεργασίας λυµάτων, µειώθηκαν κατά 30% και 60% αντιστοίχως, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι σχεδόν σταθµοί τριτογενούς επεξεργασίας της Ε.Ε. 

εφαρµόζουν τεχνικές αφαίρεσης του φωσφόρου, ενώ ορισµένοι από αυτούς εφαρµόζουν 

επιπρόσθετα τεχνικές αφαίρεσης του αζώτου. Σηµειώνεται ότι η µείωση αυτή των 

απορρίψεων αντικατοπτρίζεται στη σηµαντική βελτίωση της κατάστασης των ποταµών. 

Συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 τα επίπεδα του BOD6 βελτιώθηκαν 

σε ποσοστό 20-30% σε αντίστοιχους ποταµούς των χωρών της Ε.Ε. Εκτός αυτού, η 

µείωση των συγκεντρώσεων NH4 για την ίδια δεκαετία υπήρξε ακόµη µεγαλύτερη, ήτοι 

40% στους ποταµούς της Ε.Ε. και 60% στα νέα Κράτη-Μέλη. Οι συγκεντρώσεις 

Φωσφόρου µειώθηκαν επίσης κατά 30-40% στους ποταµούς των περισσότερων χωρών 

της Ε.Ε. 

Ωστόσο, παρά τις θετικές εξελίξεις στον τοµέα της οργανικής ρύπανσης υπάρχουν 

ακόµη ουσιαστικές δυσκολίες. Ειδικότερα, προβλήµατα προξενούνται από τις 

συγκεντρώσεις νιτρικών στους ποταµούς, οι οποίες παρέµειναν σχετικά σταθερές καθ’ 

όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 και τα υψηλότερα ποσοστά τους παρατηρούνται 

στις χώρες της ∆. Ευρώπης, όπου η γεωργία είναι περισσότερο εντατική. Συγκεκριµένα 

στη Λετονία, στη Γερµανία και στη ∆ανία οι τρέχουσες συγκεντρώσεις Φωσφόρου και 

Νιτρικών Ενώσεων εξακολουθούν να είναι σηµαντικά υψηλότερες από τα θεωρούµενα 

ως φυσικά συνήθη επίπεδα. Η αρνητική αυτή κατάσταση εξισορροπείται από το γεγονός 

ότι έχουν παρατηρηθεί σχετικές µειώσεις στις ποτάµιες και τις άµεσες απορρίψεις 

θρεπτικών ουσιών στη Βόρεια και τη Βαλτική θάλασσα. Συνεχίζοντας, στη Νοτιοδυτική 
                                                 
5 Ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) αποτελείται από 30 Κράτη-
Μέλη και προσφέρει στις κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών τη δυνατότητα να συνοµιλούν, να 
ανταλλάσσουν εµπειρίες και απόψεις και να βρίσκουν λύσεις σε συνήθη προβλήµατα εθνικού 
ενδιαφέροντος. Η βασική αποστολή του ΟΟΣΑ είναι να δίνει την ευκαιρία στα Κράτη-Μέλη να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή 
οικονοµική άνθιση και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πληθυσµών τους. Τέλος, τα Κράτη-
Μέλη του ΟΟΣΑ είναι: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, ∆ηµοκρατία της 
Σλοβακίας, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κορέα, Λουξεµβούργο, Μεξικό, 
Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και 
Φινλανδία(∆εληόγλου, 2001).   
6 Το BOD αποτελεί την πλέον συνηθισµένη παράµετρο που χρησιµοποιείται για τη Μέτρηση του 
Οργανικού Φορτίου στα Αστικά Λύµατα και στα Ρυπασµένα Υδάτινα Σώµατα(Υ.Σ.). Εκτός αυτού το 
BOD κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική Παράµετρος, καθώς µετρά µε άµεσο τρόπο το Βασικότερο 
Ρυπαντικό Αποτέλεσµα της Οργανικής Ύλης, ήτοι την Κατανάλωση ∆ιαλυµένου Οξυγόνου που 
πραγµατοποιούν οι Μικροοργανισµοί κατά την Οξείδωσή της(Ανδρεαδάκης, 2006-Μαµάης, 2006). 
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Ευρώπη, στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία και στα νέα Κράτη-Μέλη της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης µόνο το 50% σχεδόν του πληθυσµού είναι συνδεδεµένο µε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, ενώ µόλις το 30-40% του πληθυσµού συνδέεται 

µε εγκαταστάσεις δευτερογενούς και τριτογενούς επεξεργασίας. Έτσι, µεγάλες πόλεις, 

όπως το Μιλάνο, το Βουκουρέστι και οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να απορρίπτουν τα 

λύµατά τους χωρίς καµία σχεδόν επεξεργασία. Στη συνέχεια παρατίθενται διαγράµµατα 

που απεικονίζουν τη µείωση της απόρριψης θρεπτικών ουσιών στη Βόρεια και Βαλτική 

θάλασσα. 
      ∆ιάγραµµα1.5.2:Μείωση Φορτίου Φωσφόρου στη Βόρεια και Βαλτική Θάλασσα     
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Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2003α                                     Επεξεργασία: Ιδία  

     ∆ιάγραµµα1.5.3:Μείωση Φορτίου Αζώτου στη Βόρεια και Βαλτική Θάλασσα     
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Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα της Ευρώπης, σηµειώνεται ότι ρυπαίνονται µε 

ποικίλους τρόπους. Ορισµένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι η ρύπανση που 

προκαλείται από τις νιτρικές ενώσεις και τα φυτοφάρµακα. Όπως έχει προαναφερθεί οι 

νιτρικές ενώσεις αποτελούν το σηµαντικότερο πρόβληµα σε ορισµένες περιοχές της 

Ευρώπης, ιδιαίτερα δε στις περιφέρειες µε εντατική κτηνοτροφία. Σηµειώνεται ότι κατά 
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τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 δεν υπήρξε βελτίωση της κατάστασης των νιτρικών 

ενώσεων για τα Ευρωπαϊκά υπόγεια ύδατα. Υπέρβαση των οριακών τιµών νιτρικών 

ενώσεων στο πόσιµο παρατηρούνται σχεδόν στο ένα τρίτο των συστηµάτων υπόγειων 

υδάτων, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. Αξίζει να ειπωθεί ότι η ύπαρξη 

νιτρικών ενώσεων στο πόσιµο νερό αποτελεί συνηθισµένο πρόβληµα για όλη την 

επικράτεια της Ευρώπης, ιδιαίτερα για το νερό που προέρχεται από αβαθή φρεάτια. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ποιότητα των υδάτων κολύµβησης 

βελτιώθηκε σηµαντικά στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Εντούτοις, 

παρά τη βελτίωση αυτή σηµειώνεται ότι το 10% των παράκτιων και το 28% των 

εσωτερικών υδάτων κολύµβησης της Ευρώπης δεν ανταποκρίνονται στις προαιρετικές 

µεν, αλλά κατευθυντήριες τιµές.  

Αναφορικά µε τις επικίνδυνες ουσίες, διευκρινίζεται ότι από τα µέσα της δεκαετίας 

του ’80 στη Βόρεια Θάλασσα καθώς και στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό έχει 

σηµειωθεί σηµαντική µείωση των εκλύσεων στο νερό και εκποµπών στον αέρα 

επικίνδυνων ουσιών, όπως είναι τα βαρέα µέταλλα, οι διοξίνες, και οι πολυαρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες. Εντούτοις, υπάρχουν εξαιρετικά περιορισµένες πληροφορίες σχετικά 

µε τα φορτία που εισέρχονται στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, ενώ παράλληλα δε 

διατίθεται καµιά πληροφορία σχετικά µε τις αλλαγές των φορτίων αυτών τα τελευταία 

έτη.  Ακολούθως απεικονίζεται η µείωση των επικίνδυνων ουσιών στα νερά και τον αέρα. 
∆ιάγραµµα 1.5.4.:Μειώσεις των απορρίψεων και εκποµπών ορισµένων επικίνδυνων ουσιών στα 

Ύδατα και στον Αέρα από χώρες της Βόρειας Θάλασσας µεταξύ 1985 και 1999             
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Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι µειώσεις των απορρίψεων 

στα ύδατα και των εκποµπών στον αέρα βαρέων µετάλλων, διοξινών και 

πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων έχουν επιτευχθεί ιδίως από βιοµηχανικές 

δραστηριότητες και από τη διάθεση αποβλήτων. Παράλληλα έχουν επιτευχθεί σηµαντικές 

µειώσεις των εκλύσεων µόλυβδου και πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων στον αέρα 
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από τον τοµέα των µεταφορών. Οι µειώσεις µάλιστα του µόλυβδου αντικατοπτρίζουν την 

αυξανόµενη χρήση αµόλυβδης βενζίνης. Ωστόσο, µεγάλες πετρελαιοκηλίδες 

εξακολουθούν να εµφανίζονται µετά από ατυχήµατα στις θάλασσες της Ευρώπης. 

Λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη την αύξηση της παραγωγής και των καθαρών εισαγωγών 

πετρελαίου στην Ε.Ε. συνάγεται ότι ο κίνδυνος των πετρελαιοκηλίδων αυξάνεται µε την 

πάροδο του χρόνου. Άλλο πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι για τις λοιπές ουσίες που 

εµφανίζονται στα Ύδατα της Ευρώπης δεν µπορεί να γίνει κάποια εκτίµηση των αλλαγών 

στην εµφάνισή τους και αυτό διότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Επιπλέον, η ρύπανση 

της παροχής πόσιµου νερού από φυτοφάρµακα και µέταλλα έχει εντοπιστεί ως 

προβληµατική κατάσταση σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.  

 Θετικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως η µείωση των φορτίων 

ορισµένων  επικίνδυνων ουσιών στα ύδατα, οδηγεί σε µείωση των συγκεντρώσεων των 

ουσιών αυτών στους θαλάσσιους οργανισµούς σε ορισµένες θάλασσες της Ευρώπης. Από 

την άλλη όµως, συγκεντρώσεις µολυσµατικών ουσιών πάνω από τα όρια που έχουν 

θεσπιστεί για την ανθρώπινη κατανάλωση συνεχίζουν να παρατηρούνται σε µύδια και 

ψάρια, ιδιαίτερα δε για εκείνα που προέρχονται από εκβολές µεγάλων ποταµών κοντά σε 

σηµεία βιοµηχανικών απορρίψεων και σε λιµάνια. Οι εν λόγω συγκεντρώσεις 

απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
Πίνακας 1.5.1.:Τάσεις συγκεντρώσεων στον Βιόκοσµο της Βαλτικής Θάλασσας, του 

Βορειοανατολικού Ατλαντικού Ωκεανού και της Μεσογείου Θάλασσας 

Μολυσµατικές 

Ουσίες 

Ρέγκα 

Βαλτικής 

Μπακαλιάρος 

ΒΑ Ατλαντικού 

Μύδια ΒΑ 

Ατλαντικού 

Μύδια 

Μεσογείου 

Κάδµιο καµία τάση καµία τάση καθοδική τάση καθοδική τάση 

Υδράργυρος καµία τάση καµία τάση καθοδική τάση καθοδική τάση 

Μόλυβδος καµία τάση καθοδική τάση καθοδική τάση καθοδική τάση 

DDT καθοδική τάση καµία τάση καθοδική τάση ελλιπείς 

πληροφορίες 

PCB καθοδική τάση ανοδική τάση  καθοδική τάση ελλιπείς 

πληροφορίες 

Λινδάνιο ελλιπείς 

πληροφορίες 

ελλιπείς 

πληροφορίες 

ελλιπείς 

πληροφορίες 

καθοδική τάση 

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2003α                                         Επεξεργασία: Ιδία 

Όσον αφορά την ποσότητα των υδάτων σηµειώνεται ότι σε απόλυτους όρους οι 

ανανεώσιµοι πόροι γλυκών υδάτων στην Ευρώπη βάσει των στοιχείων της Eurostat 

ανέρχονται σε περίπου 3500Km3/έτος. ∆ώδεκα χώρες παρουσιάζουν λιγότερα από 

4000m3/κεφαλήν/έτος, ενώ οι βόρειες χώρες και η Βουλγαρία έχουν τους υψηλότερους 

υδατικούς πόρους κατά κεφαλήν. Επιπλέον, η συνολική υδροληψία στην Ευρώπη ανέρχεται 

σε 353Km3/έτος, γεγονός που υποδεικνύει ότι αντλείται περίπου το 10% των συνολικών 

πόρων γλυκών υδάτων της Ευρώπης. Σηµειώνεται ότι χρησιµοποιείται ο ∆είκτης 
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Εκµετάλλευσης Υδάτων (∆ΕΥ), ο οποίος υποδεικνύει τις χώρες που παρουσιάζουν υψηλή 

ζήτηση σε σχέση µε τους πόρους τους και κατά συνέπεια είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν 

προβλήµατα Υδατικών Πιέσεων. Βάσει λοιπόν του ∆είκτη αυτού προκύπτουν τα εξής: Ένα 

σύνολο είκοσι χωρών, ήτοι 50% του Ευρωπαϊκού Πληθυσµού θεωρείται ότι δεν υφίσταται 

πιέσεις. Οι εν λόγω χώρες βρίσκονται κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Εννέα 

χώρες, δηλαδή το 32% του Ευρωπαϊκού Πληθυσµού θεωρείται ότι αντιµετωπίζουν χαµηλές 

υδατικές πιέσεις. Σε αυτές περιλαµβάνονται η Ρουµανία, το Βέλγιο, η ∆ανία, καθώς και οι 

νότιες χώρες. Ωστόσο τέσσερις χώρες και συγκεκριµένα η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιταλία και η 

Ισπανία, οι οποίες αντιστοιχούν στο 18% του πληθυσµού της Ευρώπης, θεωρείται ότι 

αντιµετωπίζουν υδατικές πιέσεις. Οι χώρες αυτές µάλιστα δύνανται να αντιµετωπίσουν το 

πρόβληµα της υπερβολικής άντλησης υπογείων υδάτων και κατά συνέπεια της εξάντλησης 

του υδροφόρου ορίζοντα και της διείσδυσης αλατούχων υδάτων σε παράκτιους υδροφόρους 

ορίζοντες. Ακολούθως φαίνεται ο ∆είκτης Εκµετάλλευσης Υδάτων για κάθε χώρα. 
      ∆ιάγραµµα 1.5.5.:∆είκτης Εκµετάλλευσης Υδάτων στις χώρες της Ε.Ε. 
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Σλοβενία  

     Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2003α                                      Επεξεργασία: Ιδία 

Σχετικά µε τις κατηγορίες χρήσεων του νερού διευκρινίζεται ότι κατά µέσο όρο το 

33% της συνολικής υδροληψίας στις Ευρωπαϊκές Χώρες χρησιµοποιείται για τη γεωργία, το 

16% για Αστικές Χρήσεις, το 11% για τη Βιοµηχανία και το 40% για την Παραγωγή 

Ενέργειας. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι νότιες χώρες της Ε.Ε. 

χρησιµοποιούν τα µεγαλύτερα ποσοστά αντληθέντων υδάτων για τη Γεωργία, κυρίως για 

λόγους άρδευσης. Οι χώρες της Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης αποτελούν τους 

µεγαλύτερους καταναλωτές νερού για την παραγωγή ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι αστικές 

χρήσεις. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι η συνολική υδροληψία έχει µειωθεί την 

τελευταία δεκαετία στις χώρες της Κεντρικής ∆υτικής Ευρώπης, ενώ στη ∆υτική Ευρώπη 

έχει παραµείνει σχετικά σταθερή. Η µείωση των γεωργικών και βιοµηχανικών 
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δραστηριοτήτων στα νέα Κράτη-Μέλη οδήγησε σε µείωση της υδροληψίας σε ποσοστό 

σχεδόν 70% . Επιπλέον στις ίδιες χώρες σηµειώθηκε µείωση 30% για αστικές χρήσεις. H 

υπερβολική υδροληψία εξακολουθεί να αποτελεί βασική ανησυχία για ορισµένες περιοχές 

της Ευρώπης, όπως στις ακτές και στα νησιά της Μεσογείου. Έχει αναφερθεί ότι µεγάλες 

περιοχές των ακτογραµµών της Μεσογείου στην Ιταλία, την Ισπανία, και την Τουρκία, 

έχουν πληγεί από διείσδυση αλατούχων υδάτων. Κύρια αιτία αποτελεί η υπερβολική 

άντληση υπογείων υδάτων για δηµόσια υδροδότηση και σε ορισµένες περιοχές η 

υδροληψία για τον τοµέα του τουρισµού και για άρδευση. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να 

δοθεί επίσης στο γεγονός ότι η γεωργία εξακολουθεί να επιδοτείται ευρέως, η οποία όµως 

πληρώνει αισθητά χαµηλότερες τιµές στο νερό σε σχέση µε τους λοιπούς βασικούς τοµείς, 

ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Παράλληλα, σε ορισµένες χώρες οι απώλειες νερού από διαρροές 

στα δίκτυα διανοµής του νερού συνεχίζουν να είναι σηµαντικές, ξεπερνώντας το 40% της 

παροχής. Ακολούθως παρατίθεται διάγραµµα µε τις διάφορες χρήσεις του ύδατος.(ΕΟΠ, 

2003α:9-23). 
        ∆ιάγραµµα 1.5.6.:Τοµεακή Χρήση Υδάτων 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Νότιες Χώρες

Νοτιοδυτική Ευρώπη

Βορειοδυτική Ευρώπη

Κεντρικές Χώρες

Κεντροδυτικές Χώρες

Γεωργία
Αστικές Χρήσεις
Βιοµηχανία
Ενέργεια

 
        Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2003α                                 Επεξεργασία: Ιδία 

Κλείνοντας, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στο κοινό, σηµειώνεται ότι ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος έχει αναπτύξει ∆ίκτυο Πληροφοριών για τα 

Ύδατα µε την ονοµασία "Eurowaternet". Τα βασικά συµπεράσµατα όσον αφορά το εν λόγω 

δίκτυο συνοψίζονται στα εξής: α)Τα τελευταία οχτώ έτη, η εφαρµογή του Eurowaternet έχει 

οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση του πληθώρας των πληροφοριών σχετικά µε τα ύδατα της 

Ευρώπης. β)Το Eurowaternet βασίζεται σε υφιστάµενες δραστηριότητες παρακολούθησης 

που εφαρµόζονται στις χώρες της Ε.Ε. και προσαρµόζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. γ)Ο ΕΟΠ αναπτύσσει µια βασική 

σειρά δεικτών για τα ύδατα µε σκοπό να συµβάλει στον εκσυγχρονισµό των αναφορών για 

τα Ευρωπαϊκά ύδατα και να τις προσαρµόσει καλύτερα την εφαρµοζόµενη πολιτική. 

Συµπερασµατικά διαπιστώνεται ότι σε γενικές γραµµές η ποιότητα των υδάτων της 
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Ε.Ε. είναι τέτοια, ώστε να µπορούµε βάσιµα να ελπίζουµε ότι µέχρι το 2015 θα επιτευχθεί ο 

στόχος της «καλής κατάστασης» από άποψη ποιότητας και ποσότητας, βάσει της Οδηγίας 

Πλαίσιο. Ορισµένοι τοµείς ωστόσο διακρίνονται εδώ και αρκετά για τη στασιµότητά τους 

και οι οποίοι είναι: 

 Η ρύπανση από Νιτρικά Άλατα: Ειδικότερα η ρύπανση µε άζωτο, λόγω της γεωργίας έχει 

παραµείνει σταθερή. ∆εδοµένου ότι οι εκποµπές από τις σηµειακές πηγές έχουν µειωθεί, η 

συµβολή της γεωργίας έχει γίνει σηµαντικότερη σε σχέση µε τις παλαιότερες περιόδους. 

Παράλληλα οι συγκεντρώσεις στους ποταµούς παρέµειναν σχετικά σταθερές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’90, ενώ σταθερές έχουν παραµείνει και οι συγκεντρώσεις 

θρεπτικών ουσιών στις θάλασσες και δεν υπάρχουν ενδείξεις µεταβολών στα επίπεδα των 

νιτρικών αλάτων για τα υπόγεια ύδατα. 

  Η απόληψη υδάτων για την άρδευση, την παραγωγή ενέργειας και τον τουρισµό: 

Συγκεκριµένα έχει σηµειωθεί µια ελαφρώς αύξουσα τάση στη χρήση των υδάτων για τη 

γεωργία στη Νοτιοδυτική Ευρώπη, καθώς και στα ύδατα που αντλούνται για παραγωγή 

ενέργειας στα νέα Κράτη-Μέλη. Επιπρόσθετα ο τουρισµός αποτελεί σηµαντικό 

αυξανόµενο φορτίο για τα Υδατικά Αποθέµατα σε πολλές περιοχές της Νότιας Ευρώπης, 

ενώ η υπεράντληση εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε περιοχές, όπως τα 

παράλια και τα νησιά της Μεσογείου, όπου οι πηγές πόσιµου νερού έχουν υφαλµυρωθεί 

από το θαλασσινό νερό. 

 Τα φυτοφάρµακα: Εµφανίζονται στα επιφανειακά, τα υπόγεια, και τα πόσιµα ύδατα σε 

ανησυχητικά επίπεδα, λόγω των γεωργικών χρήσεων, ενώ τα στοιχεία για τις πολυάριθµες 

σχετικές ουσίες δεν παρέχουν τη δυνατότητα για προσδιορισµό των τάσεων(ΕΟΠ, 

2003β:2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

2.1. Γενικά 

Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει συνοπτικά και ολοκληρωµένα τη 

σπουδαιότητα ενός βασικού κλάδου που αφορά την επιστήµη και τεχνολογία των 

υδατικών πόρων, που είναι η διαδικασία διαχείρισης αυτών. Υπό το πρίσµα αυτό γίνεται 

αναφορά στον ορισµό της διαχείρισης των υδατικών πόρων, αλλά και σε επιπρόσθετα 

ζητήµατα που σχετίζονται άµεσα µε τη συγκεκριµένη διαδικασία: τις αρχές και τους 

κανόνες της, τα επίπεδά της, καθώς και τα πρακτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται 

στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Στην κατεύθυνση αυτή δίδεται έµφαση στις 

δυσµενείς επιπτώσεις από την κατασκευή των φραγµάτων, τα οποία αποτελούν µία από 

τις συνηθέστερες τεχνικές στη χώρα µας για τη χρονική ρύθµιση της ροής του νερού. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στην έννοια της «νέας κουλτούρας για το νερό», η οποία 

υιοθετήθηκε στη συνδιάσκεψη της Μαδρίτης το 2005, και η οποία αποτελεί ουσιαστικά 

την έκφραση της αρχής της αειφορίας στον τοµέα των υδατικών πόρων. 

 

2.2. Η Έννοια της ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων 

Με τον όρο "∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων(∆ΥΠ)" νοείται το σύνολο των έργων 

και µέτρων που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό η 

κάλυψη των αναγκών του κάθε χρήστη ή στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να 

εξασφαλιστεί η ισόνοµη ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόµενων σε σχέση µε την 

κοινωνική σηµασία της κάθε χρήσης, σήµερα και στο µέλλον(Κουτσογιάννης, 2007).  

Η ανάγκη για την ολοένα και µεγαλύτερη αξιοποίηση των υδατικών πόρων 

προέκυψε από τη συνεχή µεταβολή του πληθυσµού και τις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες 

σε νερό και τροφή, αλλά και από το κυρίαρχο µοντέλο ανάπτυξης που έχει επικρατήσει 

εδώ και µερικές δεκαετίες στον πλανήτη µας, το οποίο δηµιουργεί ποικίλες 

δραστηριότητες και κατά συνέπεια απαιτεί µεγαλύτερες ποσότητες νερού. Τα φαινόµενα 

αυτά σε συνδυασµό µε την εξαιρετικά περιορισµένη ποσότητα γλυκού νερού στον 

πλανήτη µας7, κάνουν ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη δηµιουργίας και εξέλιξης 

συστηµάτων ελέγχου για τη διαχείριση των υδάτων, τα οποία αποβλέπουν στη βέλτιστη 

διάθεση των υδατικών πόρων(Τσακίρης, 1995:657).  

Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρει και ο Φοινικιανάκης (2007) στη γη κατοικούν 

σήµερα 6,4 δισ. άνθρωποι(αριθµός διπλάσιος από ότι το 1960), ενώ ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας υπολογίζει ότι το 2050 ο πληθυσµός θα παρουσιάσει αύξηση της 

τάξεως του 45% και θα ανέλθει σε 9,3 δισ. Την ίδια χρονιά, ο πληθυσµός της Ινδίας θα 

                                                 
7 Περίπου 0,33% της συνολικά εκτιµώµενης ποσότητας νερού στη γη. 
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έχει αυξηθεί κατά 50% σε σχέση µε σήµερα, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στον πληθυσµό 

της Κίνας θα κυµαίνεται σε ποσοστό της τάξης του 11%. Σηµειώνεται ότι σε 46 χρόνια 

από σήµερα, το πολυπληθέστερο κράτος στον πλανήτη θα είναι η Ινδία µε 1,6 δισ. 

κατοίκους. Επιπλέον, όσον αφορά τη σχέση των ανθρώπων µε το νερό, η δεύτερη έκθεση 

των Ηνωµένων Εθνών για την ανάπτυξη του νερού (Water a shared responsibility), 

επισηµαίνει ότι το έτος 2000, 508.000.000 άνθρωποι ζούσαν σε περιοχές µε σοβαρή 

ανεπάρκεια νερού. Το 2025 ωστόσο, ο αριθµός αυτός θα εξαπλασιαστεί αγγίζοντας τα 3 

δισ. ανθρώπους σε 48 χώρες µε πρόβληµα λειψυδρίας, ενώ το 2050, 4,2 δισ. άνθρωποι 

(δηλαδή πάνω από το 45% του παγκόσµιου πληθυσµού) δεν θα έχουν καν την 

απαιτούµενη ποσότητα νερού (50 λίτρα την ηµέρα) για να ζήσουν. 

Είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω ότι, τόσο τα βραχυπρόθεσµα, όσο και τα 

µακροπρόθεσµα προβλήµατα διαθεσιµότητας των υδατικών  πόρων θα πρέπει να 

θεωρηθούν από τους αντικειµενικά συµµετέχοντες στη διαδικασία του σχεδιασµού, ως 

ζητήµατα υψίστης προτεραιότητας(ΚΕΠΕΜΕΠ, 2001).  

Τα τελευταία έτη παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στη µεθοδολογία διαχείρισης 

των υδατικών πόρων. Η παλαιότερη γενιά υδρολόγων και µηχανικών είχε ως βασική της 

δραστηριότητα το σχεδιασµό και την κατασκευή υδραυλικών έργων. Με την πάροδο του 

χρόνου όµως η αλλαγή αντίληψης απαιτεί από τους επιστήµονες να κοιτάξουν πέρα από 

τα έργα καθαυτά και να συνειδητοποιήσουνε τις πολυδιάστατες επιπτώσεις που θα έχουν 

οι υπέρµετρες κατασκευές στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονοµία. 

Είναι κοινός τόπος ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και 

πρακτικές, οι οποίες θα ξεπερνούν τα γνωστικά όρια µίας µόνο επιστήµης. Όλοι όσοι 

ασχολούνται µε τις πρακτικές διαχείρισης των υδατικών πόρων έρχονται συχνά 

αντιµέτωποι µε ζητήµατα που είναι αντικειµενικά πολυεπίπεδα, αλληλοσυγκρουόµενα 

και πολλές φορές ασυµβίβαστα. Κρίνεται εποµένως απαραίτητο οι άνθρωποι αυτοί να 

µπορούν εν δυνάµει να αντιµετωπίσουν συνδυαστικά επιστηµονικά, τεχνολογικά, 

θεσµικά, οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα(Βαράνου κ.α., 2005:3). Με άλλα λόγια 

παρατηρούµε ότι τα θέµατα διαχείρισης σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό και µε άλλα 

επιστηµονικά πεδία8, όπως είναι για παράδειγµα η Οικονοµική, η Επιχειρησιακή Έρευνα, 

η Γεωλογία και η Οικολογία. Εντούτοις, πρέπει να διευκρινισθεί ότι η επιστήµη της 

Υδρολογίας παρέχει τις κατάλληλες και απαραίτητες εκτιµήσεις των βασικών 

παραµέτρων που απαιτούνται για την οιαδήποτε µορφή διαχείρισης, ενώ παράλληλα η 

                                                 
8 Σύµφωνα µε τον Κουτσογιάννη (2007) υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες επιστηµονικών και 
τεχνολογικών περιοχών, που είναι σχετικές µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων και οι οποίες είναι: 
α)Η Υδρολογία, η Υδραυλική, η Γεωλογία, η Υδρογεωλογία, η Εδαφολογία, η Μετεωρολογία, η 
Περιβαλλοντική Τεχνολογία, η Ενεργειακή Τεχνολογία, η Αγροτική Τεχνολογία, η ∆ασοτεχνολογία 
και η Οικολογία. β)Η Κοινωνιολογία, η Πολιτική Επιστήµη, η Οικονοµική, η Νοµική και η Επιστήµη 
∆ιεθνών Σχέσεων. γ)Η Θεωρία Πιθανοτήτων, η Στατιστική και η Θεωρία Στοχαστικών Εξελίξεων, η 
Επιχειρησιακή Έρευνα και η Ανάλυση Συστηµάτων, η Θεωρία Ελέγχου και τέλος η Πληροφορική.  
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"∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων" αποτελεί µια αυτοτελή επιστηµονική περιοχή, η οποία 

είναι απαραίτητο να διδάσκεται και να ερευνάται αυτόνοµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

επιστηµονικές περιοχές που συµβάλλουν σε αυτήν(Dyck, 1990). 

 Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει µια σειρά άλλων ορισµών που περιγράφουν 

τη διαδικασία ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων, όπως: 

(1)Η εφαρµογή κατασκευαστικών και µη κατασκευαστικών µέτρων για τη ρύθµιση 
των φυσικών και τεχνητών υδατικών οικοσυστηµάτων προς όφελος του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος. 
(2)Το σύστηµα των µέτρων και δραστηριοτήτων που πρέπει να αναπτύσσονται για 
την κάλυψη των αναγκών σε νερό(Grigg, 1996), όπου: 

"κατασκευαστικά µέτρα": Οι τεχνικές κατασκευές και εγκαταστάσεις που έχουν ως 

σκοπό την ποσοτική και ποιοτική ρύθµιση του νερού.  

"µη κατασκευαστικά µέτρα": ∆ιαχειριστικά Σχέδια και δράσεις, οι οποίες δεν απαιτούν 

τεχνικές κατασκευές. Παραδείγµατα τέτοιου είδους µέτρων και ρυθµίσεων είναι τα 

τιµολογιακά σχέδια, η ζωνοποίηση περιοχών(zoning), η θέσπιση κινήτρων, οι δηµόσιες 

σχέσεις, οι διακανονισµοί και τα ασφαλιστήρια.  

"σύστηµα υδατικών πόρων": αποτελεί έναν συνδυασµό µέσων ρύθµισης νερού και 

περιβαλλοντικών στοιχείων που συνεργάζονται µε σκοπό τη διαχείριση των υδάτων. 

"φυσικό υδατικό σύστηµα": αποτελεί ένα σύστηµα υδρολογικών στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος, το οποίο περιλαµβάνει την ατµόσφαιρα, τις λεκάνες απορροής, τα 

υδατορέµµατα, τις λεκάνες κατάκλισης, τους υπόγειους υδροφορείς και τα συστήµατα 

υπόγειων υδάτων, τις λίµνες, τα δέλτα και τις θάλασσες.  

"τεχνητό υδατικό σύστηµα": είναι ένα σύστηµα από τεχνικά έργα που ρυθµίζουν τη ροή 

του νερού και την ποιότητά του. Περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις για την ύδρευση και 

επεξεργασία λυµάτων, αποστραγγιστικά έργα και έργα ανάσχεσης πληµµυρών, καθώς και 

κατασκευές για τη ρύθµιση του νερού στα ποτάµια, τους ταµιευτήρες και τους υπόγειους 

υδροφορείς. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν τα συστήµατα µεταφοράς νερού(κανάλια, 

διώρυγες, αγωγοί), κατασκευές εκτροπής, φράγµατα και κατασκευές αποθήκευσης, 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αντλιοστάσια, σταθµοί παραγωγής υδροηλεκτρικής 

ενέργειας, πηγάδια και λοιπές σχετικές κατασκευές(Βαράνου κ.α., 2005:4).  

Οι βασικές διαστάσεις της ∆ΥΠ, όπως αναφέρει και ο Τσακίρης (2001) είναι η 

τεχνοκρατική διάσταση, η διοικητική δοµή και η διαδικασία υλοποίησης. Η πρώτη εξ’ 

αυτών αφορά την επιστηµονική προσέγγιση της διαχείρισης, ενώ οι υπόλοιπες δύο 

καθορίζουν το ποιος θα υλοποιήσει τις ενέργειες και µε ποιους τρόπους θα εφαρµοστεί η 

∆ΥΠ. Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η ∆ιαχείριση των Υδατικών 

Πόρων αποτελεί µια συνεχή διαδικασία, η οποία για συµβατικούς και µόνο λόγους, 

διακρίνεται σε Στρατηγική και Επιχειρησιακή Φάση. Στην πρώτη επιλέγονται µε 

"ορθολογικό" τρόπο τα απαιτούµενα µέτρα και έργα, ενώ στη δεύτερη πραγµατοποιείται 

η "ορθολογική" τους λειτουργία. Αναλυτικότερα, όµως η Στρατηγική ∆ιαχείριση 
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εφαρµόζεται σε κάθε Λεκάνη Απορροής Ποταµού ή αριθµό γειτονικών λεκανών, όπου 

όλες οι θέσεις διαθεσιµότητας και κατανάλωσης νερού και όλα τα συστατικά στοιχεία 

του περιβάλλοντος που αφορούν το νερό, συσχετίζονται µεταξύ τους. 

Οι στόχοι της ∆ΥΠ είναι οι εξής: 

 Η Προµήθεια νερού επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας για την κάλυψη 

των αναγκών. 

 Η Προστασία των υδατικών διαθεσίµων από τη ρύπανση. 

 Η διατήρηση των οικοσυστηµάτων και του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Η προστασία από τα ακραία γεγονότα(πληµµύρες, ξηρασίες). 

 Η µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων. 

 Η µέριµνα για τη διατήρηση των αναγκαίων αποθεµάτων στο µέλλον και η αποφυγή µη 

αναστρέψιµων επεµβάσεων. 

 Τέλος, η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας(Κουτσογιάννης, 2007).  

Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι η ∆ΥΠ είναι αποτελεσµατική µόνο όταν: 

♦ Ενθαρρύνει το σχεδιασµό και την υλοποίηση σχεδίων µέσω µιας δυναµικής 

διαδικασίας, η  οποία θα προσαρµόζεται σε διαρκώς µεταβαλλόµενες 

συνθήκες(περιβαλλοντικές, κλιµατικές). 

♦ Επιφέρει ισορροπία στις ανταγωνιστικές χρήσεις νερού, διαµέσου ενός αποδοτικού 

σχεδίου κατανοµής, το οποίο συµπεριλαµβάνει οικονοµικά µεγέθη, περιβαλλοντικά 

οφέλη και κόστη, καθώς και κοινωνικές αξίες(Βαράνου κ.α., 2005:5).  

Σηµειώνεται ότι ως σύγχρονος όρος χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια η έννοια 

της "Ολικής ∆ιαχείρισης Υδρολογικής Λεκάνης"(Total Watershed Management), στην 

οποία το έδαφος, οι χρήσεις/καλύψεις γης, η βλάστηση και το νερό θεωρούνται ως µια 

αδιάσπαστη διαλεκτική ενότητα. 

 Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην έννοια της "Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης των 

Υδατικών Πόρων(Ο∆ΥΠ)", η οποία σύµφωνα µε τον Σκούλο (2002) είναι η διαδικασία 

που προωθεί την συγκροτηµένη ανάπτυξη και διαχείριση των φυσικών υδατικών πόρων 

(επιφανειακών και υπόγειων νερών και των σχετικών χερσαίων και άλλων 

συσχετιζόµενων πόρων), διασφαλίζοντας έτσι τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής και 

κοινωνικής ευηµερίας, χωρίς να υπονοµεύεται η βιωσιµότητα των ζωτικών 

οικοσυστηµάτων. Αναλυτικότερα όµως η Ο∆ΥΠ περιλαµβάνει: 

 Όλα τα τµήµατα του υδρολογικού κύκλου από την κατακρήµνιση και την απορροή ή 

την κατείσδυση.  

 Την αποθήκευση σε φυσικούς και τεχνητούς ταµιευτήρες.  

 τη διανοµή, χρήση και µέριµνα για τα χρησιµοποιούµενα νερά.  

 Την προσέγγιση της περιοχής ενδιαφέροντος(λεκάνης απορροής).  

 τη φύση αυτής καθεαυτής της διαχείρισης. 
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 Τη διαχείριση, τόσο της ζήτησης και της χρήσης του νερού, όσο και της προσφοράς-

παροχής 

 Τη διαχείριση µε βάση τη διεπιστηµονική προσέγγιση.  

 Τη διαχείριση µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων.  

 

2.3. Οι Βασικές Αρχές και οι Τεχνικές Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδατικών 

Πόρων 

Ένας αναπτυξιακός σχεδιασµός9, προκειµένου να θεωρηθεί ολοκληρωµένος είτε σε 

εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, προϋποθέτει την εφαρµογή µιας στρατηγικής 

διαχείρισης των υδάτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο(Βαράνου κ.α., 

2005:5).Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Grigg (1996) απαιτείται η ενεργός συµµετοχή όλων 

των εµπλεκόµενων κρατικών φορέων και όλων των ενδιαφεροµένων στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων.   

Η αποτελεσµατική διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων απαιτεί, τόσο 

την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή από πλευράς ποιότητας, τεχνολογίας και αριθµού 

των εργαλείων, όσο και την υιοθέτηση σύγχρονων ιδεολογιών και αντιλήψεων. 

Ειδικότερα, οι ενηµερωµένες Βάσεις ∆εδοµένων(DataBases), το κατάλληλο λογισµικό 

πακέτο για τη διαχείριση της πρωτογενούς πληροφορίας, τα βαθµονοµηµένα οµοιώµατα 

προσοµοίωσης φυσικών διεργασιών και την ανάπτυξη των σεναρίων και τα Γεωγραφικά 

Συστήµατα Πληροφοριών(GIS)10 για την προσοµοίωση της χωρικής κατανοµής των 

συνιστωσών αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία, για τη διαµόρφωση του βασικού 

υποβάθρου, πάνω στο οποίο θα µπορέσουν µελλοντικά να στηριχθούν οι οποιεσδήποτε 

δράσεις και οι ενέργειες µε στόχο τη διαχείριση.  

Ένα Σχέδιο ∆ιαχείρισης11 θα πρέπει να αξιολογείται µε κριτήριο τους εξής 

παράγοντες: 

                                                 
9 Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός συνιστά µια συστηµατική, διεπιστηµονική και ολιστική διαδικασία 
έρευνας, µελέτης και αξιολόγησης λογικών δυνατών εναλλακτικών λύσεων και επιλογής της βέλτιστης 
για την ανάπτυξη µιας περιοχής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο(Ρόκος, 2006). Με άλλα 
λόγια ο αναπτυξιακός σχεδιασµός αποτελεί την κατάλληλη µέθοδο για τη διαµόρφωση µιας 
διαφορετικής κατάστασης ισορροπίας συστηµάτων, σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µε βάση την 
παραγωγή, τη διανοµή την απασχόληση και την κατανάλωση µε στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των 
πραγµατικών δυνατοτήτων του φυσικού και κοινωνικοοικονοµικού χώρου, βάσει του κυρίαρχου 
πλαισίου κοινωνικών αξιών και επιλογών(Ρόκος, 1990).    
10 Ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών είναι ένα εργαλείο για την προετοιµασία, την παρουσίαση 
και την ερµηνεία των φαινοµένων και γεγονότων που αναφέρονται στην επιφάνεια της γης. Πιο 
συγκεκριµένα, µε τον όρο GIS νοείται η σύνθεση των επιµέρους τµηµάτων του υλικού και του 
λογισµικού των υπολογιστών που σχεδιάζονται µε έναν ειδικό τρόπο για την ανάκτηση, τη συντήρηση, 
τη χρήση και επεξεργασία των χαρτογραφικών δεδοµένων.(Foote and Lynch, 2000:5).Από τον ορισµό 
αυτό προκύπτει ότι τα ΓΣΠ αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικότατο µέσο για τη συλλογή, αποθήκευση, 
ανάληψη, µετασχηµατισµό και απεικόνιση των χωρικών δεδοµένων του πραγµατικού 
κόσµου(Κουτσόπουλος, 2005:53). 
11 Ως Σχέδιο ∆ιαχείρισης µπορεί να θεωρηθεί ένα διανεµηµένο και εγκεκριµένο κείµενο, το οποίο 
περιγράφει µια περιοχή, τα προβλήµατα και τις ευκαιρίες για διαχείριση, καθώς και τις εργασίες που 
πρέπει να γίνουν σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί του 
σχεδίου που έχουν τεθεί(Bines, 1999). 
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α)Τεχνικούς.  

β)Οικονοµικούς.  

γ)Περιβαλλοντικούς και  

δ)κοινωνικοπολιτικούς.  

Οι όροι αυτοί διευκρινίζονται ως ακολούθως: 

α)Τεχνικά θα πρέπει τα όποια έργα ή και µέτρα να είναι υλοποιήσιµα. 

β)Οικονοµικά θα πρέπει τα έργα και τα µέτρα να είναι εντός των πλαισίων των 

οικονοµικών δυνατοτήτων. 

γ)Περιβαλλοντικά θα πρέπει οι όποιες οχλήσεις και επιπτώσεις που προξενούνται να 

περιορίζονται στο ελάχιστο. 

δ)Τέλος, κοινωνικοπολιτικά θα πρέπει το Σχέδιο ∆ιαχείρισης να είναι καταρχήν αποδεκτό 

από την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάµεις που βρίσκονται στην εξουσία. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ∆ΥΠ επεκτείνεται σε µια πληθώρα 

επιστηµονικών πεδίων και γι’ αυτό απαιτεί τη διεπιστηµονική συνεργασία µεταξύ των 

φορέων, αλλά και µεταξύ µεµονωµένων ατόµων. Τα σχέδια διαχείρισης των υδατικών 

πόρων θεωρούνται ότι έχουν πετύχει το σκοπό τους στην περίπτωση που περιλαµβάνουν: 

1)Σαφώς προσδιορισµένους αντικειµενικούς στόχους.  

2)Κριτήρια αξιολόγησης.  

3)Κατάρτιση πρόβλεψης µελλοντικών συνθηκών.  

4)Κατάρτιση εναλλακτικών διαχειριστικών σεναρίων και  

5)αναλυτική περιγραφή της εφαρµοζόµενης στρατηγικής(Βαράνου κ.α., 2005:6). 

 

2.3.1. Αρχές Προστασίας των Υδατικών Πόρων  

 Σύµφωνα µε τον Μυλόπουλο (2000) οι τέσσερις θεµελιώδεις αρχές για την 

ορθολογική διαχείριση και προστασία των Υδατικών Πόρων είναι οι εξής: 

• Ενιαία και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των τεχνικών, οικονοµικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραµέτρων της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Η 

προσέγγιση αυτή, προσανατολισµένη προς την κατεύθυνση της ολιστικής θεώρησης 

των περιβαλλοντικών συστηµάτων, έρχεται να αντικαταστήσει την παραδοσιακή και 

αναποτελεσµατική πολιτική της τοµεακής και αποσπασµατικής διαχείρισης του νερού. 

Αστικές, αγροτικές, βιοµηχανικές, ενεργειακές, τουριστικές και λοιπές δραστηριότητες 

και χρήσεις του νερού αντιµετωπίζονται ενιαία εντός των φυσικών ορίων της 

υδρολογικής λεκάνης και του υδατικού διαµερίσµατος. Συγχρόνως, µε την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών συστηµάτων, δεν υφίσταται πλέον η 

αναχρονιστική, όσο και τεχνητή διαφοροποίηση και ανεξάρτητη θεώρηση των 

ποσοτικών από τις ποιοτικές παραµέτρους. 

• ∆ιαχείριση της ζήτησης, αντί της ζηµιογόνου περιβαλλοντικά, αλλά και αδιέξοδης 

οικονοµικά πολιτικής της διαχείρισης της προσφοράς του νερού. Η λογική της 
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εγκατάλειψης των πηγών του νερού κάθε φορά που αυτές εξαντλούνται ή 

υποβαθµίζονται και η διαρκής αναζήτηση νέων υδατικών πόρων αντικαθίσταται από 

την οικονοµικά αποδοτικότερη και συγχρόνως περισσότερο ήπια ως προς το 

περιβάλλον πολιτική της διαχείρισης της ζήτησης του νερού, η οποία όπως λέγεται, 

αποτελεί την πιο φθηνή εναλλακτική λύση για την ικανοποίηση των υδατικών αναγκών.  

• Οικονοµική θεώρηση του νερού και κοστολόγησή του µε βάση την πραγµατική του 

αξία, η οποία αντικατοπτρίζει την αξία της πολύτιµης εναλλακτικής ή και δυνητικής 

του ακόµη χρήσης. Η αδυναµία εφαρµογής αυτής της αρχής έχει ως επακόλουθο να 

αντιµετωπίζεται το νερό είτε ως κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν, είτε 

ως χαµηλής αξίας ανανεώσιµος φυσικός πόρος και κατά συνέπεια οδηγούµαστε σε 

αναποτελεσµατικότητα, καθώς και σε σπάταλη και καταστροφική περιβαλλοντικά 

διαχείριση του νερού. 

• Αποκεντρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων µε την ένταξη και συµµετοχή 

στην διαδικασία των τελικών χρηστών του νερού, όλων των συναρµόδιων και άµεσα 

ενδιαφερόµενων τοπικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και την ανάµειξη και 

εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα. Το παραδοσιακό, συγκεντρωτικό, διαρθρωµένο σε τοµείς 

ανάλογα µε τη χρήση του νερού, διοικητικό σύστηµα διαχείρισης, αντικαθίσταται πλέον 

από ένα σύγχρονο, αποκεντρωµένο και βασισµένο στη συµµετοχική προσέγγιση 

σύστηµα. Η διαχείριση του νερού θα πρέπει να γίνεται στο κατώτατο δυνατό διοικητικό 

επίπεδο, σε άµεση συσχέτιση µε τη διαχείριση και την επέκταση των 

χρήσεων/καλύψεων γης. 

Η ορθολογική διαχείριση µεταξύ άλλων διασφαλίζει τα εξής: 

 Τη διατήρηση των υπαρχόντων φυσικών υδατικών συστηµάτων. 

 Τη σχεδιασµένη επαναχρησιµοποίηση των υδατικών συστηµάτων. 

 Την αναβάθµιση της ποιότητας των υδατικών πόρων. 

 Τη διαχείριση της ζήτησης του νερού µε απώτερο σκοπό την εξοικονόµηση 

αυτού. 

Ο σχεδιασµός της διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι απαραίτητο να συνδέεται 

µε τρεις επιπλέον βασικές µορφές σχεδιασµού που είναι: α)Ο γενικός αναπτυξιακός 

σχεδιασµός σε Εθνικό Επίπεδο. β)Ο διαχειριστικός σχεδιασµός σε επίπεδο υδατικού 

διαµερίσµατος και γ)Ο σχεδιασµός σε επίπεδο λεκάνης απορροής ή σε επίπεδο 

αυτόνοµης υδρολογικά περιοχής, όπως είναι για παράδειγµα ένα νησί. Οι πιο πάνω 

µορφές σχεδιασµού διέπονται από ένα κοινό σκεπτικό είναι δυνατόν να διακριθούν στις 

εξής φάσεις: 

1.  ∆ιατύπωση του σκοπού που πρέπει να εκπληρωθεί µελλοντικά και κατά τη διάρκεια 

ισχύος του κάθε σχεδίου. 

2.  Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών(υδρολογικά, υδρογεωολογικά, 

υδραυλικά, και κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία της περιοχής) για το αντικείµενο του 
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σχεδιασµού, για τις σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις του µε το 

περιβάλλον καθώς και για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των σχεδιασµών 

προηγούµενων ετών. 

3.  Ανάλυση των πληροφοριών. 

4.  ∆ιατύπωση και συντονισµός των προτεινοµένων µέτρων(κατασκευή υδρονοµικών 

και υδραυλικών έργων, προστασία οικοσυστηµάτων). 

5.  Έλεγχος της δυνατότητας εφαρµογής των µέτρων και των επιπτώσεων τους στο 

αντικείµενο του σχεδιασµού. 

6.  Αξιολόγηση των συνεπειών τους στο αντικείµενο του σχεδιασµού. 

7. Τέλος, οριστική πρόταση για την εφαρµογή των τελικών µέτρων και την 

προετοιµασία της εφαρµογής του τελικού σχεδίου(Βουτυράκης, 2004:2-3). 

 

2.3.2. Τεχνικές ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων 

Οι κυριότερες τεχνικές διαχείρισης του νερού για την κάλυψη των αναγκών του 

ανθρώπινου είδους συνίστανται στις εξής: 

 Η κατασκευή φραγµάτων, ταµιευτήρων και δεξαµενών. 

 Η χρήση υδαταγωγών. 

 Η αφαλάτωση. 

 Η χρήση και επαναχρησιµοποίηση του νερού. 

 Ο έλεγχος των καιρικών συνθηκών και 

 Ο έλεγχος απορροών υδάτων στις αστικές περιοχές(Μουλαΐδου και Τσακαλίδου, 

2001). 

Ιδιαίτερη αναφορά ωστόσο θα γίνει για την περίπτωση των φραγµάτων και ταµιευτήρων, 

καθώς και για τη µέθοδο της αφαλάτωσης, µιας και αποτελούν τις πλέον συνηθισµένες 

τεχνικές που εφαρµόζονται εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα µας, αλλά και στις υπόλοιπες 

χώρες του εξωτερικού για την εξοικονόµηση υδατικών πόρων. 

α. Φράγµα  

Είναι ένα τεχνικό έργο που κατασκευάζεται στην κοίτη ενός φυσικού 

υδατορεύµατος για να ανακόψει τη ροή, µε σκοπό την αποθήκευση του νερού για 

µελλοντική χρησιµοποίησή του. Η έκταση γης στην οποία αποθηκεύεται το νερό και 

βρίσκεται στα ανάντη του φράγµατος, ονοµάζεται ταµιευτήρας. ∆ιευκρινίζεται ότι τα 

φράγµατα αποτελούν ένα από τα πρώτα τεχνικά επιτεύγµατα του ανθρώπου, καθώς οι 

πρώτες κατασκευές τους ανάγονται στα προϊστορικά χρόνια. Από τα παλαιότερα 

φράγµατα, αναφέρονται εκείνο του ποταµού Ιορδάνη και του Τίγρη. Στα 4.000 π.Χ., 

κατασκευάστηκε φράγµα στον ποταµό Νείλο της Αιγύπτου, το οποίο διατηρήθηκε 

περίπου 4.500 χρόνια. Στα νεότερα χρόνια, σπουδαίο θεωρήθηκε το φράγµα Puentes στην 

Ισπανία, που κατασκευάστηκε το 1753 και καταστράφηκε το 1891. 

Ο σκοπός της κατασκευής ενός φράγµατος µπορεί να είναι: 
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o Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

o Η άρδευση καλλιεργούµενων εδαφών. 

o Η ύδρευση πόλεων, οικισµών ή και βιοµηχανικών µονάδων. 

o Η διαµόρφωση πλωτών διωρύγων. 

o Η ρύθµιση της παροχής φυσικών ρευµάτων(ποταµών). 

Επισηµαίνεται ότι τα φράγµατα διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε την 

κατασκευή, τη λειτουργία και τη σκοπιµότητά τους. Από κατασκευαστικής πλευράς 

κατατάσσονται µε βάση µε το ακόλουθο διάγραµµα: 
∆ιάγραµµα 2.1.:Κατηγορίες Φραγµάτων 

ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 

Κατακόρυφα ανυψούµενα Άκαµπτα Εύκαµπτα Κατακλινόµενα 

Βαρύτητας Χωµάτινα 

∆ιάκενα Λιθόρριπτα 

 

Τοξωτά 

     Πηγή: Μαµάσης, 2005                                                                                               Επεξεργασία: Ιδία 

Ανάλογα µε τη λειτουργία τους διακρίνονται σε φράγµατα ανύψωσης της στάθµης, 

φράγµατα αποθήκευσης και φράγµατα παροχέτευσης. Ανάλογα µε το σκοπό για τον 

οποίο γίνονται, χαρακτηρίζονται ως φράγµατα για άρδευση, για ύδρευση, για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.(Μαµάσης, 2005). 

Ο ταµιευτήρας είναι η τεχνητή λίµνη που δηµιουργείται µε την κατασκευή 

φραγµάτων σε κοίτες ποταµών ή χειµάρρων και έχει ως σκοπό την αποθήκευση νερού, το 

οποίο θα χρησιµοποιηθεί κατά κύριο λόγο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για 

υδρευτικούς ή και για αρδευτικούς σκοπούς(Μαµάσης, 2005). 

Η προσφορά των φραγµάτων στην προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων 

µπορεί να διακριθεί σε τέσσερις κατηγορίες. 

1. Στη Λεκάνη Απορροής του Ταµιευτήρα 

Στα σύγχρονα έργα η κατασκευή του ταµιευτήρα συνδυάζεται µε τη βελτίωση της 

οικολογικής κατάστασης της λεκάνης απορροής. Η βελτίωση αυτή αποσκοπεί  στη 

µείωση της επιβάρυνσης του ταµιευτήρα µε φερτά και ρυπαντές και συνίσταται σε 

αναδασώσεις και αναγεννήσεις των φυσικών δασών, προκειµένου να ελεγχθεί η 

διάβρωση, στην αποµάκρυνση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, στην επεξεργασία των 
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ρυπογόνων αποβλήτων οικιστικών, αγροτικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και 

στον καθαρισµό της περιοχής από τα απορρίµµατα. 

2. Στον Ταµιευτήρα και την Περιοχή του Έργου  

Η τεχνητή λίµνη του φράγµατος αποτελεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την 

ανάπτυξη πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας, µεταξύ των οποίων είναι τα ψάρια, τα 

αµφίβια, καθώς και πολλά υδρόβια πτηνά. Τα τελευταία λόγω της υψηλής τους θέσης 

στην τροφική αλυσίδα, αποτελούν δείκτες της οικολογικής ποιότητας του 

οικοσυστήµατος. Έτσι συχνά δηµιουργούνται νέοι υγροβιότοποι µεγάλης σηµασίας. Όταν 

οι ταµιευτήρες δε δέχονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αποτελούν ζωντανά και υγιή 

οικοσυστήµατα. Επιπλέον, η ύπαρξη του νερού του ταµιευτήρα είναι καθοριστικής 

σηµασίας για στην ανάπτυξη ή αναγέννηση του οικοσυστήµατος γύρω από αυτόν, 

ιδιαίτερα δε για τις ξηρές ή τις αποξηραµένες περιοχές. Έτσι λοιπόν συχνά η κατασκευή 

του ταµιευτήρα έχει ως αποτέλεσµα την αισθητική και οικολογική βελτίωση της περιοχής 

του έργου. ∆εν είναι τυχαία άλλωστε η τουριστική ανάπτυξη των παραλίµνιων περιοχών. 

Πλην αυτού, δεδοµένου ότι ο οικοτουρισµός αποτελεί µια ήπια και φιλοπεριβαλλοντική 

µορφή ανάπτυξης, η κοινωνική και οικονοµική ανάδειξη που επιφέρει συνδυάζεται 

άριστα µε τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος. Επίσης, στον ταµιευτήρα 

αναπτύσσονται συχνά αλιευτικές και ιχθυοπαραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες 

τονώνουν την τοπική οικονοµία. Σε ορισµένους ταµιευτήρες µάλιστα αναπτύσσονται 

δραστηριότητες αναψυχής(κολύµπι, ψάρεµα, αθλητικές δραστηριότητες) ή 

δραστηριότητες οικολογικής εκπαίδευσης συνεισφέροντας έτσι κοινωνικά και 

πολιτιστικά στην περιοχή. Σηµειώνεται ότι η παρουσία της υδάτινης µάζας του 

ταµιευτήρα οδηγεί σε ευνοϊκές µεταβολές του µικροκλίµατος της περιοχής. 

Συγκεκριµένα, παρατηρούνται περισσότερο ήπιες ηµερήσιες και εποχιακές 

θερµοκρασιακές µεταπτώσεις και αυξανόµενης της εξάτµισης, αυξάνεται επιπρόσθετα η 

ατµοσφαιρική υγρασία την ξηρή περίοδο. Ταυτόχρονα, η γενική άνοδος των χαµηλών 

θερµοκρασιών της υγρής περιόδου οδηγεί στη µείωση της συχνότητας και της διάρκειας 

των επεισοδίων παγετού γύρω από τον ταµιευτήρα µε σηµαντικά οφέλη για την αγροτική 

παραγωγή. Τέλος, είναι δυνατό η δηµιουργία τεχνητής λίµνης να οδηγήσει στη βελτίωση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού. Ο αυξηµένος χρόνος παραµονής του νερού 

στον ταµιευτήρα ευνοεί τη καθίζηση των φερτών µειώνοντας έτσι τη θολερότητα του 

νερού. 

3. Στην Περιοχή Κατάντη του Έργου 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν ωφέλειες, τόσο από τη διάθεση του νερού του 

ταµιευτήρα, όσο και από την ανάσχεση των πληµµυρών. Στην πρώτη περίπτωση η 

συλλογή νερού στον ταµιευτήρα µεγιστοποιεί την αξιοποίηση των κανονικών και των 

πληµµυρικών απορροών του ποταµού που καταλήγει σε αυτόν και αυξάνει τη διαθέσιµη 

ποσότητα νερού για ύδρευση, οικιακή και δηµοτική χρήση ή για αρδεύσεις. Επίσης, η 
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ετήσια ρύθµιση των ταµιευτήρων µειώνει την επίδραση ενός ξηρού έτους και συµβάλλει 

στην αντιµετώπιση κινδύνων λειψυδρίας. Η αύξηση του διαθέσιµου προς άρδευση νερού 

αυξάνει τον αριθµό των αρδευόµενων καλλιεργειών και εκτάσεων. Συγχρόνως, η διάθεση 

των επιφανειακών νερών µειώνει την ανάγκη για αντλήσεις από τον υπόγειο υδροφόρο 

ορίζοντα και κατά συνέπεια µειώνεται και το κόστος της παραγωγής. Ως εκ τούτου η 

γεωργική παραγωγή αυξάνεται µε εµφανή οικονοµικά οφέλη στους αγροτικούς 

πληθυσµούς και την εθνική οικονοµία. Επιπλέον, µέρος του διαθέσιµου νερού είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για την περιβαλλοντική αναγέννηση ερηµοποιηµένων 

περιοχών, προκειµένου να αυξήσει την περιβαλλοντική παραγωγικότητα επιλεγµένων  

οικοσυστηµάτων. ∆ιασαφηνίζεται ότι η διαθέσιµη αυτή ποσότητα νερού µπορεί να 

διασφαλίσει την ύπαρξη ροής στην κοίτη του ποταµού, ακόµη και κατά τη διάρκεια της 

ξηρής περιόδου.  

Όσον αφορά τις ωφέλειες από την ανάσχεση των πληµµυρών διασαφηνίζεται ότι τα 

φράγµατα συντελούν στην ασφάλεια των πολιτών των κατάντη περιοχών, ιδιαίτερα όταν 

έχουν σχεδιασθεί για αντιπληµµυρική προστασία. Όταν οι πληµµύρες δεν ελέγχονται, 

τότε συχνά οδηγούν σε απώλειες ανθρώπινων ζώων και περιουσιών ή στην καταστροφή 

των απαραίτητων για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους πόρων. Ο έλεγχος των 

πληµµυρών είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µέσω των φραγµάτων. 

4. Στον Ευρύτερο Χώρο του Έργου 

Η κατασκευή ενός φράγµατος οδηγεί στη βελτίωση των υποδοµών της ευρύτερης 

περιοχής(οδικό δίκτυο, ηλεκτροδότηση) και παρέχει συγχρόνως θέσεις εργασίας και 

οικονοµικούς πόρους σε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων, βελτιώνοντας έτσι την οικονοµική 

και κοινωνική κατάσταση του πληθυσµού. Επίσης δίδει κίνητρα στον πληθυσµό να 

παραµείνει στον τόπο του, αυξάνει τις δυνατότητες των κατοίκων για επικοινωνία, αλλά 

και δηµιουργεί νέα ερεθίσµατα στο ζήτηµα της Ανάπτυξης. Ακόµη στη φάση της 

λειτουργίας του έργου δηµιουργούνται ορισµένες θέσεις εργασίας για τη φύλαξη και τη 

συντήρησή του. Ο αριθµός των θέσεων αυτών µάλιστα αυξάνεται σηµαντικά όταν στο 

φράγµα κατασκευαστεί επιπρόσθετα υδροηλεκτρικός σταθµός. Τέλος, όταν τα φράγµατα 

έχουν ως σκοπό την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, τότε συντελούν στην κάλυψη 

των ενεργειακών αναγκών ολόκληρης της χώρας. Τονίζεται ότι τα υδροηλεκτρικά έργα 

χρησιµοποιούν ανανεώσιµη ενέργεια και δεν παράγουν ρυπαντές, ακτινοβολία ή 

ηχορύπανση σε αντιδιαστολή µε άλλα ηλεκτροπαραγωγικά έργα(Γρίβα, 2005:23-5).               

β. Αφαλάτωση 

Είναι µια µέθοδος ανάκτησης πόσιµου νερού από θαλασσινές πηγές, υφάλµυρα 

ποτάµια και λίµνες. Χρησιµοποιείται κυρίως σε περιοχές µε ξηρό κλίµα, οι οποίες 

διαθέτουν πρόσβαση σε καθαρό θαλασσινό νερό. Οι µεγαλύτερες εγκαταστάσεις 

αφαλάτωσης βρίσκονται στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα σε χώρες όπως η Σαουδική 

Αραβία(24% της παγκόσµιας χρήσης), το Κουβέιτ και το Ισραήλ. Στα δυτικά ο 
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µεγαλύτερος χρήστης της αφαλάτωσης είναι η Ισπανία, όπου ξεκίνησε µαζική χρήση 

αφαλάτωσης στα Κανάρια νησιά πριν από σαράντα περίπου έτη. Σηµειώνεται ότι το 

µεγαλύτερο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Ευρώπης βρίσκεται στο "Καρµπονέρας" της 

Νότιας Ισπανίας. 

Στη χώρα µας η µέθοδος της αφαλάτωσης δε χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό. 

Πολλοί θεωρούν ωστόσο ότι θα αποτελούσε µια ικανοποιητική τεχνική, προκειµένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες των εξαιρετικά ξηρών νησιών των Κυκλάδων, τα οποία σήµερα 

υδροδοτούνται µε πλοία µεταφοράς νερού. Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού µε τη 

χρήση της τεχνικής της αντίστροφης όσµωσης αποτελεί πλέον µια δόκιµη και 

αναγνωρισµένη τεχνολογία, η οποία µε οικονοµικό και αξιόπιστο τρόπο µπορεί να 

παρέχει υψηλής ποιότητας νερό ύδρευσης. Πιο συγκεκριµένα, η τεχνική βασίζεται στη 

διέλευση του θαλασσινού νερού σε υψηλή πίεση µέσα από µεµβράνες που διαχωρίζουν 

το νερό εισόδου δε δύο κλάσµατα. Το διήθηµα(permeate), ήτοι το νερό που διέρχεται από 

τη µεµβράνη(30-40% του νερού εισόδου) και το συµπύκνωµα(concentrate-60-70%), ήτοι 

το νερό που δεν διέρχεται. Στο συµπύκνωµα παραµένει το 99,8% των αλάτων του 

διηθήµατος. Το διήθηµα είναι νερό εξαιρετικά χαµηλής περιεκτικότητας σε άλατα, 

κατάλληλο για ύδρευση, άρδευση και για τις περισσότερες βιοµηχανικές χρήσεις. 

Οι µονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποτελούν κατάλληλη λύση για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος της ποιότητας, αλλά και της επάρκειας του νερού σε 

δήµους, στη βιοµηχανία και σε ξενοδοχειακές µονάδες. 

  

2.4. Οι Κανόνες ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων και η Αλληλεπίδραση των 

Υδατικών Πόρων µε Άλλα Υποσυστήµατα 

 Οι βασικοί κανόνες διαχείρισης των υδατικών πόρων, όπως είναι έκδηλο, 

στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στη βέλτιστη χρήση του νερού στο παρόν και στο µέλλον, 

σύµφωνα µε τις αρχές του δικαίου περιβάλλοντος και µε απώτερο σκοπό τη διατήρηση 

των φυσικών διαθεσίµων. Έτσι λοιπόν οι βασικοί κανόνες διαχείρισης µπορούν να 

συνοψιστούν στους εξής: 

• Η ισοµερής κατανοµή µεταξύ των χρηστών του νερού µε βάση αντικειµενικά 

κριτήρια(π.χ. αριθµός των χρηστών, πραγµατική ανάγκη για τις διάφορες χρήσεις του 

νερού, γεωµορφολογία εδάφους). 

• Η οικονοµική βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού για τις ανάγκες του παρόντος 

και του µέλλοντος. 

• Η αποφυγή "βλαβών" και άλλων δυσµενών επιπτώσεων, όπως η διασπάθιση των 

φυσικών διαθεσίµων και η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Η βιωσιµότητα ή µε άλλα λόγια η διατήρηση της ανάπτυξης(long-term sustainability 

of the development)(Τσακίρης, 1995:660). 
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Βάσει αυτών των κριτηρίων γίνεται η βελτιστοποίηση της διαχείρισης, η οποία 

στηρίζεται σε µαθηµατικές µεθόδους(αναλυτικές ή προσοµοίωσης)και σε διαφορετικές 

χρονικές στιγµές στο παρόν και στο µέλλον. 

Εξαιρετικά σηµαντικοί είναι οι κανόνες που αναφέρονται στη διατήρηση των 

φυσικών διαθεσίµων και της καλής κατάστασης του περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας µε 

αυτόν τον τρόπο τους στόχους του µοντέλου της "Βιώσιµης Ανάπτυξης" και κατ’ 

επέκταση τους στόχους του µοντέλου της "Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης12".Η  

υπερκατανάλωση ή ακόµη και η κακή χρήση του νερού στο παρελθόν έχουν οδηγήσει 

αναµφίβολα σε καταστροφές των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Υπάρχει ένας 

µεγάλος αριθµός τέτοιων περιπτώσεων, µε κυριότερη την καταστροφή των υπόγειων 

υδροφορέων από την είσοδο της αλµυρής σφήνας, λόγω υπεράντλησης σε περιοχές που 

γειτνιάζουν µε τη θάλασσα και έχουν ευνοϊκές γεωλογικές συνθήκες σχετικά µε το 

φαινόµενο. 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η ερµηνεία των κανόνων είναι 

δυνατόν να ποικίλλουν ανάλογα µε τη χώρα, τον πολιτισµό των κατοίκων της και το 

σύστηµα εξουσίας. Ο τοµέας του νερού είναι απαραίτητο να εξετάζεται σε συνδυασµό µε 

άλλους τοµείς της κοινωνίας και της οικονοµίας, οι οποίοι συσχετίζονται, 

αλληλεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν µε αυτόν.  

Η διαδικασία διαχείρισης των υδατικών πόρων αποτελεί ένα τµήµα της διαχείρισης 

των φυσικών διαθεσίµων. Έτσι λοιπόν ο ρόλος της στις περιπτώσεις που τα σχέδια της 

∆ΥΠ επηρεάζουν τα άλλα υποσυστήµατα των φυσικών διαθεσίµων, δεν είναι µόνο να 

εκτιµήσει τις επιδράσεις, αλλά και να τις διαχειριστεί κατάλληλα. Παράλληλα όπου 

παρατηρούνται συγκρούσεις, η ∆ΥΠ µπορεί να τις διευθετήσει. Προκύπτει εποµένως ως 

εκ των ουκ άνευ προτεραιότητα ανάπτυξης της ∆ΥΠ σε ένα γενικότερο πλαίσιο από 

εκείνο των υδατικών πόρων. Πλην αυτού, η διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων στα 

άλλα υποσυστήµατα των φυσικών διαθεσίµων, αλλά και στους υπόλοιπους τοµείς της 

οικονοµίας και της κοινωνίας πρέπει να αντικατασταθεί µε περισσότερο σύνθετες και 

πολύπλοκες διαδικασίες, οι οποίες όµως λαµβάνουν υπόψη τους ταυτόχρονα και άλλα 

συγγενή υποσυστήµατα µε εκείνο των υδατικών πόρων. Έτσι λοιπόν η περιπλοκότητα 

της ∆ΥΠ στην σύγχρονη εκδοχή της δηµιουργεί περαιτέρω ανάγκες για έρευνα, 

τεχνολογική ανάπτυξη και άλλες δραστηριότητες στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• Εκτίµηση των υδατικών πόρων(ανακάλυψη νέων και µη συµβατικών). 

• Αύξηση της αποτελεσµατικότητας στη χρήση του νερού. 

• Αυστηρότερος έλεγχος της ποιότητας των υδατικών πόρων. 

                                                 
12Σύµφωνα µε τον Ρόκο (2007) η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη είναι η ταυτόχρονα στο χώρο και το 
χρόνο κατάλληλη οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική ανάπτυξη, η 
οποία θα πρέπει να τελείται πάντα σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον άνθρωπο και το 
φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, µέσα στο οποίο αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δηµιουργικά, 
ως οργανικό και αναπόσπαστο µέρος του και όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής του. 
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• Συνεχής εγρήγορση για πιθανές αλλαγές στο κλίµα. 

• ∆ιαµόρφωση θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη του τις ανταλλαγές 

που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής στον τοµέα του νερού. 

• Εκπαίδευση και επιµόρφωση. 

• Ενίσχυση του κλάδου της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης(Research and 

Technology Development). 

• Συνεχής ενηµέρωση του κοινού. 

• Ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία, η οποία θα περιλαµβάνει σε κάθε περίπτωση τις 

διασυνοριακές υδρολογικές λεκάνες(Τσακίρης, 1995:662-3).                                                                                

 Τέλος, έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις οµάδες που εµπλέκονται στη διαδικασία 

διαχείρισης των υδατικών πόρων. Πιο συγκεκριµένα, η διαχείριση των υδατικών πόρων 

απευθύνεται σε τρεις κύριες οµάδες ενδιαφερόµενων, οι οποίες είναι: 

I. Οι χρήστες του νερού. 

II. Οι αντικειµενικά συµµετέχοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων(βουλευτές, 

πολιτικοί, στελέχη της κεντρικής διοίκησης). 

III. Οι διαφόρων ειδών µελετητές, ερευνητές και τεχνοκράτες. 

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι µεταξύ των παραπάνω οµάδων αναπτύσσεται 

επικοινωνία, η οποία οδηγεί στην αλληλεπίδραση και στον αλληλοκαθορισµό τους 

ανάλογα µε τη σπουδαιότητα των επιχειρηµάτων της κάθε οµάδας. Κατά συνέπεια 

κρίνεται απαραίτητο να εξασφαλίζεται η ενεργός συµµετοχή και η συναίνεση των 

οµάδων αυτών για την επιτυχή έκβαση της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Άλλωστε 

είναι γνωστό ότι οι διάφορες προσπάθειες για τη διαχείριση του νερού, οι οποίες έγιναν 

χωρίς να πεισθούν οι χρήστες του νερού, οδήγησαν δυστυχώς σε πλήρη αποτυχία. 

Παράδειγµα διαχείρισης υδατικών πόρων όταν απαιτείται η ενεργός συµµετοχή και των 

τριών παραπάνω οµάδων είναι η διαχείριση της ζήτησης13, όπου ουσιαστικά ζητείται από 

τον χρήστη να δεχθεί να συµµετάσχει σε ενέργειες, οι οποίες είναι αντίθετες µε τα 

βραχυπρόθεσµα συµφέροντά του. Η αποτελεσµατική στήριξη ενός τόσο σηµαντικού 

εγχειρήµατος, απαιτεί µια συντονισµένη, µακροχρόνια και διαρκή ενηµέρωση των 

πολιτών διαµέσου όλων των πρόσφορων µέσων(ραδιόφωνο, τύπος, 

τηλεόραση)(Τσακίρης, 1995:661). 

 

2.5. Τα Προβλήµατα στη ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

 Τα προβλήµατα που συνδέονται µε τη διαχείριση και προστασία των υδάτινων 

πόρων είναι πολλαπλά, αντικειµενικά πολυδιάστατα και αναπόφευκτα έχουν 

δυσµενέστατες επιπτώσεις στα ποικίλα ισοζύγια της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής 

πραγµατικότητας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον Χατζηµπίρο (2005α) οι όποιες δυσκολίες 

                                                 
13 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µείωση της κατανάλωσης του νερού. 
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αντιµετωπίζονται σήµερα στον τοµέα της διαχείρισης του νερού οφείλονται κατά κύριο 

λόγο στην υπαρκτή σύγκρουση µεταξύ των θεµάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος, 

καθώς και  στις αντιθέσεις των απαιτήσεων, των συµφερόντων, των νοοτροπιών, των 

ιδεολογιών και των εφαρµοζόµενων πολιτικών σε τοπικό, εθνικό, αλλά και πλανητικό 

επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι µέχρι πρότινος επικρατούσε η αντίληψη για 

το "δικαίωµα πάνω στο νερό", η οποία είναι στη βάση της ανθρωποκεντρική, αφού 

σύµφωνα µε αυτή οι υδατικοί πόροι ήταν προορισµένοι για να καλύψουν πάνω απ’ όλα 

τις ανάγκες ενός εξαιρετικά υδροβόρου παραγωγικού και καταναλωτικού συστήµατος µε 

ελάχιστη ή και καθόλου µέριµνα για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος(Γρίβα, 

2005:23). Ειδικότερα όµως, τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αφορούν τη διαχείριση 

των υδατικών πόρων είναι δυνατόν να οµαδοποιηθούν σε πέντε κύριες κατηγορίες, οι 

οποίες είναι: 

♦ Προβλήµατα στον τοµέα του σχεδιασµού. 

♦ Προβλήµατα στον τοµέα διαχείρισης των υγροτόπων. 

♦ Ποσοτικά προβλήµατα του νερού. 

♦ Ποιοτικά προβλήµατα του νερού. 

♦ Προβλήµατα στον τοµέα των υποδοµών που κατασκευάζονται για τη διαχείριση των 

υδατικών πόρων. 

Ακολούθως θα γίνει αναφορά σε κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες χωριστά, ενώ 

έµφαση θα δοθεί στην τελευταία κατηγορία, που είναι άλλωστε και ένας από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες της «προβληµατικής» διαχείρισης των υδατικών πόρων στη 

χώρα µας, παραθέτοντας αναλυτικά τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η κατασκευή ενός 

φράγµατος στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον µιας περιοχής. Έτσι λοιπόν έχουµε: 

Στον τοµέα του σχεδιασµού οι κυριότερες δυσκολίες πηγάζουν από τα εξής: 

o Είναι µεγάλος ο αριθµός των αρµόδιων υπηρεσιών που διαχειρίζονται τα θέµατα του 

νερού(υπόγεια, επιφανειακά, παράκτια κλπ), µε διαφορετικούς ρόλους, αρµοδιότητες, 

ενδιαφέροντα και ευθύνες. Όπως είναι κατανοητό η συνάντηση όλων αυτών των φορέων 

µεταξύ τους είναι συχνά «εκρηκτική» και η ποικιλία των αρµοδιοτήτων και συµφερόντων 

τους αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για την κακή διαχείριση των υδάτων και για 

αυτό απαιτείται µια περισσότερο σφαιρική προσέγγιση στις πρακτικές διαχείρισης. Πλην 

αυτού, αρκετές υπηρεσίες που εµπλέκονται συχνά στις τεχνικές διαχείρισης έχουν 

αποσπασµατική δικαιοδοσία. Τέλος, θα πρέπει να ειπωθεί ότι ακόµη και η ίδρυση ενός 

φορέα-«οµπρέλα», ο οποίος θα αναλαµβάνει τον συντονισµό των αρµόδιων υπηρεσιών, 

θα µπορέσει να το επιτύχει αυτό στην πράξη, µόνο στην περίπτωση όπου οι εµπλεκόµενες 

οµάδες µετατραπούν από πολυεπιστηµονικές σε διεπιστηµονικές14, έχοντας έτσι κοινούς 

                                                 
14 Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να διαχωρισθούν οι έννοιες της πολυεπιστηµονικής και της 
διεπιστηµονικής προσέγγισης, προκειµένου να γίνουν απολύτως κατανοητά όλα όσα αναφέρονται πιο 
πάνω. Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε τον Ρόκο (1996) 
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στόχους και αρχές. Είναι αντιληπτό όµως ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα προϋποθέτει σοβαρές 

προσπάθειες από µέρους όλων και απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

o Συχνά η υδατική πολιτική δεν συνδέεται µε τις υπόλοιπες τοµεακές πολιτικές µιας 

χώρας, όπως είναι για παράδειγµα ο χωροταξικός σχεδιασµός ή η γεωργική πολιτική. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι οι τοµεακές στρατηγικές και ο αντίστοιχος προγραµµατισµός να 

µην ευθυγραµµίζεται µε τις πολιτικές για το νερό και να προξενούνται έτσι πολλαπλά και 

πολυσύνθετα προβλήµατα. 

Στον τοµέα της διαχείρισης των υγροτόπων τα βασικότερα προβλήµατα 

συνοψίζονται στα εξής:  

o Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. η διαχείριση των υγροτόπων εντάσσεται και συνδέεται 

αποκλειστικά και µόνο µε τη "διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος". 

Αυτή η παρωχηµένη αντίληψη οδηγεί σε ασυντόνιστη διαχείριση των υγροτόπων, ενώ 

συγχρόνως δεν αξιοποιούνται κατάλληλες ευκαιρίες, όπου οι υγρότοποι θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιηθούν για τη διαχείριση του νερού, όπως για παράδειγµα για την πρόληψη 

των πληµµυρών ή για τον έλεγχο της ρύπανσης. 

o Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. δεν έχουν θεσπίσει εθνικές πολιτικές για την 

αποκατάσταση15 των υγροτόπων, ενώ οι περισσότερες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί 

                                                                                                                                            
 Η Πολυεπιστηµονική (Multidisciplinary ή Pluridisciplinary) Προσέγγιση προϋποθέτει την 
συνεργασία περισσοτέρων του ενός ειδικών σε διαφορετικά, συνήθως συγγενή, επιστηµονικά 
πεδία, οι οποίοι µπορούν να κατανοήσουν καλύτερα, περισσότερο σύνθετα και πολύπλοκα 
προβλήµατα ή περισσότερες πτυχές ενός ειδικού προβλήµατος, και συνεπώς να τα µελετήσουν, 
να τα ερευνήσουν και να τα αντιµετωπίσουν µε ορθό, πλήρη, αποτελεσµατικό και 
αξιόπιστο τρόπο. Σηµειώνεται ότι τα συµπεράσµατα των πολυεπιστηµονικών προσεγγίσεων 
αποτελούν το µηχανιστικό άθροισµα των επιµέρους συµπερασµάτων των ειδικών επιστηµόνων που 
συνεργάζονται και εποµένως, εξαρτώνται κατά πολύ από την ειδικότητά τους. 
 Η ∆ιεπιστηµονική (Interdisciplinary) Προσέγγιση, η οποία λανθασµένα στην επιστηµονική 
πρακτική συγχέεται συχνά µε την πολυεπιστηµονική, προϋποθέτει κατά µερικούς, µία καλή γνώση των 
εννοιών των επιστηµονικών πεδίων των µελών της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας, από το καθ' ένα απ' αυτά, 
και βασίζεται στη Συστηµική Μεθοδολογία. Στην πραγµατικότητα, η έννοια της διεπιστηµονικής 
προσέγγισης διαφέρει από την έννοια της πολυεπιστηµονικής µε τον ίδιο τρόπο που διαφέρουν τα 
αντίστοιχα προθέµατα "∆ιά" και "Πολύ", τα οποία διαφορίζουν ποιοτικά τη µορφή, το βεληνεκές, τη 
λειτουργία, τη µεθοδολογία, αλλά και τη σχέση της επιστηµονικής προσέγγισης µε το κάθε φορά 
συγκεκριµένο πρόβληµα. Το "∆ιά" αναφέρεται ταυτόχρονα στο Χώρο (π.χ. δια ξηράς) και στο Χρόνο 
(π.χ. δια βίου), καλύπτει και συσχετίζει έννοιες "τόπου" και "διαρκείας", αντιλαµβάνεται και εκφράζει 
πολυδιάστατες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των στοιχείων τα οποία συγκροτούν συγκεκριµένες 
"οντότητες" ή τµήµατα των υπό διερεύνηση προβληµάτων και τέλος, υπαινίσσεται διαδικασίες 
οργανικών ολοκληρώσεων (integrations) -και όχι µηχανιστικών αθροίσεων- των ειδικών προσεγγίσεων 
και µεθοδολογιών των ειδικών επιστηµόνων µιας ∆ιεπιστηµονικής οµάδας, µε βάση τις σχετικές 
θεµελιώδεις έννοιες οι οποίες διατρέχουν τα αντίστοιχα επιστηµονικά πεδία. 
15 Με τον όρο "αποκατάσταση υγροτόπων" υποδηλώνεται η δηµιουργία, η επανεγκατάσταση ή η 
ενίσχυση των υγροτοπικών λειτουργιών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτελούνται εις το διηνεκές. Έτσι 
λοιπόν ο όρος αποκατάσταση δεν αναφέρεται µόνο στους χαµένους ή υποβαθµισµένους υγροτόπους, 
αλλά και στους υγροτόπους που δηµιουργούνται σε ξηρές τοποθεσίες, όπου δεν υπήρχε προηγουµένως 
υγρότοπος. ∆ιευκρινίζεται ότι η αποκατάσταση των υγροτόπων µπορεί να ειδωθεί κάτω από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Συγκεκριµένα: α)Ως εργαλείο για τη διατήρηση και τη διαχείριση. β)Ως 
µέσο αύξησης του εµβαδού και των αξιών των υγροτόπων. γ)Ως προσέγγιση για την προώθηση της 
περιφερειακής ανάπτυξης. δ)Ως προϋπόθεση, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι προκλήσεις που 
θέτει η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα της Ε.Ε. ε)Ως κλάδος των επιστηµών της Οικολογίας και της 
Υδρολογίας. Εκτός αυτών, τα έργα αποκατάστασης σηµειώνεται ότι αποτελούν τα πιο ισχυρά και 
ευνόητα επιχειρήµατα κατά της απώλειας και υποβάθµισης των υγροτόπων(Ζαλίδης κ.α., 2002:19).   
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είναι συνήθως αποσπασµατικές και ασυντόνιστες µεταξύ τους. Αξίζει να ειπωθεί ότι 

σύµφωνα µε έρευνα του WWF, µόνο η Ελβετία διαθέτει αναλυτικό κατάλογο των 

υγροτόπων που χρειάζονται αποκατάσταση. 

Τα ποσοτικά προβλήµατα του νερού οφείλονται στα εξής: 

o Στην ανεπαρκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη γεωργική και οικιακή χρήση. Κύρια αιτία 

είναι ότι οι πολιτικές στοχεύουν συνήθως µόνο στην αύξηση της διαθεσιµότητας και όχι 

στη διαχείριση και ελάττωση της παρούσας ζήτησης.  

o Τα υπάρχοντα θεσµικά εργαλεία είναι σχετικά επαρκή για την ανακούφιση των 

ποσοτικών προβληµάτων νερού στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.. Παρόλα αυτά, η 

πραγµατική εφαρµογή τους στην πράξη δεν είναι τόσο αποτελεσµατική όσο θα περίµενε 

κανείς, προκειµένου έτσι να επιτευχθεί η «συνετή» χρήση του νερού. 

o Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. τα διαθέσιµα οικονοµικά εργαλεία, όπως είναι για 

παράδειγµα η κοστολόγηση του νερού και οι επιδοτήσεις, δεν επαρκούν για την 

αντιµετώπιση των ποσοτικών προβληµάτων του νερού.  

o Παρατηρείται ανεξέλεγκτη χρήση του νερού για τους σκοπούς της γεωργίας, καθώς σε 

ένα σηµαντικό ποσοστό των χωρών της Ε.Ε. δεν επιβάλλεται στους αγρότες δια νόµου να 

µετρούν την κατανάλωση νερού. Ακόµη όµως και στις χώρες όπου πραγµατοποιείται 

έλεγχος, η υποχρέωση αυτή δε διασφαλίζει πραγµατικά τον έλεγχο της ποσότητας του 

νερού που χρησιµοποιείται και από ειδικότερα από ποιόν χρησιµοποιείται. 

Τα ποιοτικά προβλήµατα του νερού οφείλονται στα κάτωθι: 

o Είναι ανεπαρκής η προσέγγιση για τα ποιοτικά προβλήµατα του νερού που προέρχονται 

από τη γεωργία. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε έρευνα του WWF (2006), µε 

αντικείµενο την εξέταση του νερού ως κρίσιµου περιβαλλοντικού δείκτη, αποδείχτηκε 

ότι σε ένα ποσοστό της τάξης του 60% από τις 23 χώρες της Ε.Ε. (δηλαδή στο 85% των 

χωρών της Ε.Ε.), η γεωργική ρύπανση θεωρείται ως µη ικανοποιητική. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση µεθόδων εντατικής γεωργίας στις αγροτικές 

περιοχές των υπό εξέταση χωρών.   

o Για την αντιµετώπιση της µη σηµειακής ρύπανσης χρειάζονται οικονοµικά κίνητρα, τα 

οποία θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν τις αλλαγές στη συµπεριφορά των χρηστών 

νερού. Εντούτοις, τα υπάρχοντα οικονοµικά εργαλεία στις χώρες της Ε.Ε. που αφορούν 

τη γεωργική και την οικιακή χρήση του νερού είναι ως επί το πλείστον ανεπαρκή. 

o Σε ό,τι αφορά στην υποβάθµιση της ποιότητας του νερού από τα νοικοκυριά 

σηµειώνεται ότι δεν δίνεται ακόµη ιδιαίτερη σηµασία στην πηγή του προβλήµατος. 

Αντιθέτως, τα υπάρχοντα µέτρα επικεντρώνονται κυρίως στην αύξηση και βελτίωση 

των υποδοµών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αγνοούν πρωτοβουλίες. όπως είναι 

για παράδειγµα η ευαισθητοποίηση και η χρήση οικονοµικών εργαλείων για τη µείωση 
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της ρύπανσης που προξενείται από την οικιακή χρήση του νερού. Η έρευνα του WWF 

(2006) έδειξε ότι λιγότερες από το 30% των χωρών της Ε.Ε. έχουν επαρκή οικονοµικά 

και ενηµερωτικά εργαλεία, τα οποία απευθύνονται στα νοικοκυριά.  

Τέλος, στον τοµέα των υποδοµών, τα κυριότερα προβλήµατα που παρατηρούνται 

οφείλονται στα εξής: 

o Τα µέτρα για τη βελτίωση των «παλαιών» φραγµάτων είναι ανεπαρκή. Ειδικότερα, οι 

κανονισµοί προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των υφιστάµενων φραγµάτων, όπως η διατήρηση της οικολογικής ροής των ποταµών, η 

κατασκευή περασµάτων για την ιχθυοπανίδα και τα µέγιστα ροής είναι πολύ 

περιορισµένοι. Σηµειώνεται ότι ακόµη και εκεί όπου ισχύουν παρόµοιοι κανονισµοί, η 

εφαρµογή τους στην πράξη είναι εξαιρετικά µικρή.  

o Παρατηρείται ένας αργός ρυθµός µετάβασης προς ένα αειφορικό τρόπο διαχείρισης των 

πληµµυρών. Πιο συγκεκριµένα, τα σχετικά σχέδια δράσης και τα προγράµµατα 

αντιπληµµυρικών µέτρων περιλαµβάνουν επιπρόσθετα εναλλακτικά µέτρα, πέρα από την 

κατασκευή υποδοµών. Η Οριοθέτηση µιας ζώνης προστασίας κατά µήκος της κοίτης των 

ποταµών και οι περιορισµοί στις χρήσεις γης, στη ζώνη πληµµυρών, αναφέρονται στις 

περισσότερες χώρες της Ε.Ε.. Ωστόσο οι θετικές αυτές εξελίξεις παραµένουν κατά κύριο 

λόγο στα «χαρτιά» και δε εφαρµόζονται πλήρως στην πράξη. 

o Τέλος, στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί, οι 

οποίοι θα αξιολογούν µε έναν συστηµατικό τρόπο την αποτελεσµατικότητα των 

υφιστάµενων αντιπληµµυρικών µέτρων που λαµβάνονται(WWF, 2006). 

Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν οι επιπτώσεις που µπορεί 

δυνητικά να έχει στο περιβάλλον η κατασκευή ενός φράγµατος, δεδοµένου ότι τα 

φράγµατα αποτελούν την περισσότερο εφαρµοζόµενη τεχνική για τη διαχείριση των 

υδατικών πόρων της χώρας µας, ενώ παράλληλα θεωρούνται από πολλούς τεχνοκράτες 

ως η µόνη λύση για την αντιµετώπιση του εν λόγω ζητήµατος. Έτσι λοιπόν, η κατασκευή 

ενός φράγµατος είναι δυνατόν να επιφέρει επιπτώσεις σε τρεις συγκεκριµένες περιοχές 

που είναι: 

• Στην λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα. 

• Στον ταµιευτήρα και στην περιοχή του έργου. 

• Στην περιοχή κατάντη του έργου. 

Πριν συνεχίσουµε όµως, κρίνεται σκόπιµο να ειπωθεί ότι οι παραπάνω επιπτώσεις δεν 

παρουσιάζονται µε σκοπό να αναδειχθεί ο κινδυνολογικός χαρακτήρας των φραγµάτων, 

αλλά για να επισηµάνουν το γεγονός ότι τα φράγµατα είναι έργα µεγάλης κλίµακας (και 

άρα έχουν αναπόφευκτα περιβαλλοντικές επιπτώσεις) και εποµένως πριν αποφασίσει 

κανείς να κατασκευαστεί ένα φράγµα, είναι πρέπον να έχει εξετάσει ενδελεχώς όλες τις 

υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής 

µελέτης. Παράλληλα, θα πρέπει να ειπωθεί ότι οι κατηγορίες των επιπτώσεων που 
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περιγράφονται παρακάτω δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σωρευτικά από την 

κατασκευή ενός φράγµατος.   

 Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να διευκρινισθεί είναι ότι οι παρακάτω επιπτώσεις 

των φραγµάτων εµφανίζονται κατά κύριο λόγο στην περίπτωση όπου το εργαλείο, µέσω 

του οποίου πραγµατοποιείται η διαδικασία της Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Ε.Π.Ε.), ήτοι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) δεν ανταποκρίνεται στο 

σκοπό της, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 69269 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός 

περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 

σύµφωνα µε τον Ν. 1650/86"(ΦΕΚ 678Β/25-10/90). Συγκεκριµένα, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι περισσότερες από τις Μ.Π.Ε. που έχουν εκπονηθεί στη χώρα µας για 

τεχνικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας, χαρακτηρίζονται από µια κοινοτυπία, τόσο σε 

ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, όσο και στις προτεινόµενες 

εναλλακτικές λύσεις αντί του έργου. Με άλλα λόγια, αρκετές από τις Μ.Π.Ε. εκπονούνται 

µε αυστηρά τεχνοκρατικό τρόπο, εµµένοντας έτσι στις οφθαλµοφανείς επιπτώσεις που 

µπορεί να έχει η κατασκευή ενός έργου στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς ωστόσο να 

αναλύουν τις επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι της περιοχής. Πέραν αυτού 

όµως, θα πρέπει να σηµειωθούν επιπρόσθετες αδυναµίες της διαδικασίας ΕΠΕ, όπως  η 

έλλειψη κατάλληλων πρωτογενών δεδοµένων, η υποτίµηση της έννοιας της 

διεπιστηµονικότητας η χαµηλή ποιότητα της εργασίας των µελετητών, καθώς και οι 

ελλείψεις της κρατικής µηχανής(Χατζηµπίρος, 2007). 

Ας σηµειωθεί άλλωστε ότι µέχρι πρότινος (συγκεκριµένα µέχρι το 2002, όπου και 

εκδόθηκε ο Ν.3010/02, ο οποίος άλλαξε τα δεδοµένα στην ΕΠΕ), η διαδικασία της 

προέγκρισης χωροθέτησης, που πραγµατοποιούταν στα πλαίσια της ΚΥΑ 69269/90, 

αναφερόταν κυρίως σε χωροταξικά κριτήρια, λησµονώντας έτσι επιπρόσθετα σηµαντικά 

χαρακτηριστικά, όπως η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, η συσωρευτική δράση 

του έργου µε άλλες δραστηριότητες και έργα, η εφαρµοζόµενη τεχνολογία, τα γενικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα οφέλη για την εθνική οικονοµία, την εθνική 

ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία και την εξυπηρέτηση άλλων λόγων δηµοσίου 

συµφέροντος(Παπανικολάου, 2005). Αντιθέτως, η προέγκριση χωροθέτησης αποτελούσε 

ουσιαστικά µια τυπική διαδικασία, προκειµένου να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι 

ενός έργου και να καταστεί έτσι  δυνατή η λειτουργία του, ασχέτως αν προξενούσε στην 

πράξη σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.         

Στη συνέχεια, ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων ενός φράγµατος. 

Έτσι λοιπόν έχουµε: 

α. Στην λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα 

 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου τα δάση και τα φυτικά οικοσυστήµατα 

της λεκάνης απορροής του ταµιευτήρα δέχονται πιέσεις από τη διάνοιξη δρόµων και τη 
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δηµιουργία υποδοµών για την εξυπηρέτηση του εργοταξίου. Ειδικότερα, το τµήµα της 

πανίδας του ταµιευτήρα που θα επιβιώσει από την κατάκλιση, όσο και οι άνθρωποι που 

κατοικούσαν ή εύρισκαν διάφορους πόρους για την επιβίωσή τους στα δάση και στα 

οικοσυστήµατα του ταµιευτήρα, µετά την κατάκλισή του αναζητούν νέους πόρους και 

χώρους διαβίωσης στα οικοσυστήµατα και στα δάση των γύρω περιοχών, µε κοντινότερη 

περιοχή, εκείνη της λεκάνης απορροής. Έτσι λοιπόν, οι πιέσεις στα δάση και γενικά στη 

χλωρίδα της λεκάνης απορροής αυξάνονται, απειλώντας έτσι την ισορροπία και τη 

βιοποικιλότητα16 του οικοσυστήµατος. Ακόµη όµως και αντίστροφα, η υποβάθµιση των 

δασών και της χλωρίδας της λεκάνης απορροής επηρεάζει το φράγµα. Συγκεκριµένα, 

οδηγεί σε αύξηση της διάβρωσης των εδαφών, καθώς και σε αυξηµένη ροή των φερτών 

προς τον ταµιευτήρα, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη ζωή του έργου και 

δηµιουργώντας επιπρόσθετα κινδύνους για το φράγµα, τις γεννήτριες σε περίπτωση που 

υπάρχουν και τον εξοπλισµό του. Τέλος, η αυξηµένη απόθεση φερτών υλικών στην 

είσοδο του ταµιευτήρα δηµιουργεί µακροπρόθεσµα εµπόδια στην ελεύθερη ροή του 

ποταµού προς τον ταµιευτήρα. Έτσι λοιπόν δυσχεραίνεται η διόδευση των πληµµυρών 

προς τα κατάντη µε αποτέλεσµα έτσι να πληµµυρίζουν οι περιοχές ανάντη του 

φράγµατος. Εκτός αυτών, η υποβάθµιση των δασών και της βλάστησης της λεκάνης 

απορροής οδηγεί σε ακανόνιστες επιφανειακές απορροές17, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την 

ασφάλεια και την αποδοτικότητα του έργου. 

 Οι εκσκαφές στους δανειοθαλάµους για την απόληψη των υλικών επιβαρύνουν την 

ατµόσφαιρα, απελευθερώνοντας µεγάλες ποσότητες σκόνης, ενώ οι ανατινάξεις 

προκαλούν ηχορύπανση. Σηµειώνεται µάλιστα ότι ακόµη και µε το πέρας των εργασιών 
                                                 
16 Η βιοποικιλότητα αποτελεί αντικείµενο µελέτης της επιστήµης της οικολογίας. Ο όρος "βιολογική 
ποικιλότητα" προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και αποδίδεται στον Αµερικανό βιολόγο 
Τ.Ε. Lovejoy. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών, η βιοποικιλότητα 
αναφέρεται στην ποικιλία των ζώντων οργανισµών από όλες τις πηγές συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ 
άλλων των θαλάσσιων, χερσαίων και άλλων υδατικών συστηµάτων, καθώς και των οικολογικών 
συµπλεγµάτων τα οποία σχηµατίζουν. Επιπλέον περιλαµβάνει την ποικιλότητα µέσα στα είδη µεταξύ 
των ειδών και των οικοσυστηµάτων. Αναλυτικότερα τα τρία συστατικά της βιολογικής ποικιλότητας 
είναι τα ακόλουθα: 
i) Γενετική ποικιλότητα(ποικιλότητα µέσα στο είδος):Όλα τα άτοµα που αποτελούν ένα συγκεκριµένο 
είδος έχουν γενετικές διαφορές µεταξύ τους. Οι διαφορές αυτές στην εξωτερική µορφή οφείλονται είτε 
σε γενετικές διαφορές, είτε στην επίδραση του περιβάλλοντος. Οι γενετικές διαφορές ανάµεσα σε άλλα 
όλα τα άτοµα του είδους αποτελούν τη γενετική ποικιλότητα του είδους: Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή, 
τόσο ευκολότερα µπορεί να προσαρµοσθεί το είδος σε αλλαγές του περιβάλλοντός του και εποµένως 
έχει περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης 
ii) Ποικιλότητα ειδών(αριθµός ειδών µιας περιοχής ή όλου του πλανήτη):Συγκρίνοντας δύο Περιοχές, 
συχνά βρίσκουµε σηµαντικές διαφορές στο συνολικό αριθµό των ειδών τους. Για παράδειγµα σε έναν 
ελαιώνα συναντάµε περισσότερα είδη φυτών και ζώων από όσα στην κορυφή ενός ψηλού βουνού. 
∆ιευκρινίζεται ότι ο αριθµός των ειδών είναι η ευκολότερη µετρήσιµη παράµετρος για την εκτίµηση 
της βιοποικιλότητας. 
iii) Οικολογική ποικιλότητα(Ποικιλότητα βιοκοινοτήτων και τοπίων): Για να γίνει κατανοητό το τρίτο 
συστατικό, ας φανταστούµε µια ολόκληρη περιοχή, για παράδειγµα ένα µεγάλου µεγέθους ελληνικό 
νησί και ας το συγκρίνουµε µε µια αντίστοιχης έκτασης περιοχή στην Ανταρκτική. Είναι φανερό ότι το 
νησί έχει µεγαλύτερη ποικιλότητα οικοσυστηµάτων(δασικά οικοσυστήµατα, ελαιώνες, 
λιµνοθάλασσες) συγκρινόµενο µε την περιοχή στο Νότιο Πόλο(Γλύτσης κ.α., 2005:6)   
17 Συχνά παρατηρούνται απότοµες πληµµύρες. 
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στους δανειοθαλάµους, η αισθητική του τοπίου θα είναι σοβαρά υποβαθµισµένη, καθώς 

αφήνονται εµφανείς µεγάλες εκσκαφές µε ακανόνιστα τοιχώµατα. Επίσης, οι 

καλλιέργειες και οι κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές ανάντη του 

ταµιευτήρα είναι πιθανό να κινδυνεύουν από την ανύψωση του υπόγειου υδροφόρου 

ορίζοντα µέχρι την επιφάνεια του εδάφους(Γρίβα, 2005:25-6). 

β. Στον ταµιευτήρα και στην περιοχή του έργου 

1. Επιπτώσεις στην µορφολογία και στο τοπίο 

 Η κατασκευή του έργου και η δηµιουργία τεχνητής λίµνης συνιστούν µεταβολές 

στο τοπίο και στη µορφολογία της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριµένα, οι µεγάλες 

εκσκαφές των πρανών, η δηµιουργία των µετώπων σηράγγων, οι αποθέσεις των 

προϊόντων εκσκαφής και ιδίως η εγκατάσταση του φράγµατος και των συναφών έργων 

είναι µερικές από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, οι οποίες αλλοιώνουν την 

µορφολογία της περιοχής του ταµιευτήρα και του φράγµατος. Έτσι λοιπόν µε την 

κατάκλιση του ταµιευτήρα, ορισµένες από τις αλλοιώσεις υποκρύπτονται από τα νερά, 

ενώ άλλες παραµένουν εµφανείς µε άµεσες επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου. Τέλος, 

η µορφολογία της περιοχής του ταµιευτήρα µεταβάλλεται έντονα από την αυξηµένη 

πρόσχωση του από φερτές ύλες, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Σηµειώνεται ότι 

το µεγαλύτερο µέρος των φερτών υλών που εισέρχονται στον ταµιευτήρα καθιζάνει σε 

αυτόν και έτσι δεν µπορεί να µετακινηθεί προς τα κατάντη, όπως θα συνέβαινε αν δεν 

υπήρχε το φράγµα. Η θέση απόθεσης των φερτών εξαρτάται από την κοκκοµετρία τους 

και από την ταχύτητα κίνησής τους εντός του ταµιευτήρα. Έτσι όταν η στάθµη των 

φερτών στη θέση της υδροληψίας ξεπεράσει την κατώτατη στάθµη λειτουργίας, τότε το 

έργο δεν µπορεί να λειτουργήσει. Η διαµόρφωση της µορφολογίας του ταµιευτήρα, λόγω 

των φερτών είναι ιδιαίτερα σηµαντική µετά τη λήξη της λειτουργίας του, όπου 

καθίσταται εµφανής σε όλη την έκτασή της. 

2. Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

 Η πλειοψηφία των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, όπως οι εκσκαφές και οι 

αποθέσεις υλικών και η µεταφορά υλικών µε βαρέα οχήµατα, οδηγούν βαθµιαία στη 

ρύπανση της ατµόσφαιρας µέσω της εκχύλισης µεγάλων ποσοτήτων κονιορτού(σκόνης), 

επηρεάζει τις λειτουργίες των δασών και των συστατικών στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος, ρυπαίνει το ποτάµι και τα υπόλοιπα υδάτινα σώµατα της περιοχής και 

τέλος, προξενεί προβλήµατα υγείας στους ανθρώπους που διαβιούν στη συγκεκριµένη 

περιοχή. 

3. Επιπτώσεις από την ηχορύπανση 

 Η χρήση µεγάλου αριθµού µηχανηµάτων διαφόρων ειδών στο εργοτάξιο 

κατασκευής του έργου, αλλά και η ενδεχόµενη χρήση διαφόρων εκρηκτικών υλών για τη 

διεκπεραίωση των εκσκαφών στα πρανή των αντερεισµάτων ή στα λατοµεία παράγουν 
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υψηλή ένταση θορύβου. Επισηµαίνεται ότι ο θόρυβος αυτός µπορεί να προξενήσει 

επιπτώσεις στους εργαζόµενους που απασχολεί το έργο. 

4. Επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων 

 Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου εκτελούνται δραστηριότητες, όπως είναι 

για παράδειγµα οι αµµοληψίες από την κοίτη του ποταµού ή οι απολήψεις σηµαντικών 

ποσοτήτων νερού για τις ανάγκες του έργου και του καταυλισµού. Παράλληλα, 

παρατηρείται συχνά η τυχαία ή η εσκεµµένη απόρριψη ρυπαντών18 στον ποταµό. 

Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η αύξηση της θολερότητας και γενικότερα η υποβάθµιση 

της ποιότητας των υδάτων του ποταµού. Από την άλλη, η ανεξέλεγκτη απόρριψη 

απορριµµάτων και η τυχαία διάθεση των λυµάτων στο έδαφος οδηγεί στη ρύπανση των 

υπόγειων υδάτων. Σηµειώνεται ότι η πιθανότητα ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα 

αυξάνεται στην περίπτωση που οι ανάγκες κατασκευής και παρακολούθησης του έργου 

απαιτούν τη χρήση τεχνικών οργάνων, τα οποία περιέχουν τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες19. 

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συσσώρευση στον ταµιευτήρα µεγάλου όγκου 

νερού µε επιφάνεια καθρέπτου(ελεύθερη επιφάνεια νερού) της τάξης πολλών 

τετραγωνικών χιλιοµέτρων και η ανεξέλεγκτη σε πολλές περιπτώσεις ανάπτυξη των 

υδάτινων µικροοργανισµών(κυρίως ζιζανίων) οδηγεί στην αύξηση της εξατµισοδιαπνοής. 

Το φαινόµενο αυτό έχει ως επακόλουθο τη διαταραχή του υδρολογικού κύκλου, ενώ 

συγχρόνως µειώνει τα διαθέσιµα προς κατανάλωση υδατικά αποθέµατα του ταµιευτήρα. 

 Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η δηµιουργία της τεχνητής λίµνης 

µεταβάλλει τα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, όπως είναι για 

παράδειγµα η θερµοκρασία, η πίεση, τα επίπεδα του διαλυµένου οξυγόνου(D.O) και 

µπορεί έτσι να προκαλέσει την υποβάθµιση της ποιότητας του νερού. Η αποσύνθεση των 

οργανικών συστατικών της χλωρίδας που κατακλύζεται µε δηµιουργία του ταµιευτήρα 

και η ενδεχόµενη εποχιακή θερµοκρασιακή στρωµάτωση των νερών, κυρίως σε βαθείς 

ταµιευτήρες, οδηγούν στη µείωση του περιεχόµενου διαλυµένου οξυγόνου ή ακόµη και 

στην πλήρη αποξυγόνωση, τουλάχιστον του υπολίµνιου οικοσυστήµατος. Αποτέλεσµα 

της αποξυγόνωσης είναι η επικράτηση των αναερόβιων οργανισµών και κατά συνέπεια η 

υποβάθµιση του λιµναίου οικοσυστήµατος, καθώς και η αύξηση των προϊόντων των 

αναερόβιων διεργασιών. Τέτοια προϊόντα είναι το µεθάνιο(CH4) και το υδρόθειο(H2S), τα 

οποία παραµένουν διαλυµένα στο νερό. Όταν όµως το νερό αναταραχθεί, κατά τη 

διέλευσή του από τις τουρµπίνες του υδροηλεκτρικού σταθµού για παράδειγµα, τότε τα 

αέρια αυτά εκλύονται στην ατµόσφαιρα του σταθµού προκαλώντας µε αυτόν τον τρόπο 

δυσφορία στους εργαζόµενους και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους, ιδίως στην 

περίπτωση που ο σταθµός είναι υπόγειος. Επιπλέον, η εισροή ρυπαντών στον ταµιευτήρα 
                                                 
18 Κυρίως λάδια και καύσιµα µηχανηµάτων και οχηµάτων, λύµατα και απορρίµµατα του καταυλισµού 
από το εργοτάξιο.   
19 Τυπικά παραδείγµατα είναι πιεζόµετρα αερίου µε υδράργυρο ή τα όργανα ελέγχου της επιπεδότητας, 
τα οποία εµπεριέχουν ραδιενεργά υλικά. 
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οδηγεί στην υποβάθµιση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων. Οι ρυπαντές αυτοί 

είναι δυνατόν να προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες20 στην περιοχή του 

ταµιευτήρα, από τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα (υπό µορφή νιτρικών) και από την 

έκπλυση ορυκτών ή τοξικών συστατικών των πετρωµάτων κατά την επιφανειακή 

απορροή του νερού προς τον ταµιευτήρα ή κατά τη διήθηση του νερού µέσα από τη µάζα 

των πετρωµάτων. Επίσης, οι µεγάλες πιέσεις που αναπτύσσονται στον ταµιευτήρα 

ευθύνονται για τη διείσδυση του νερού σε µεγάλο βάθος µέσα στα πετρώµατα µέσα από 

διακλάσεις και ρήγµατα και τη ρύπανση του νερού από υπόγειους ρυπαντές, όπως είναι 

για παράδειγµα το αρσενικό. Επισηµαίνεται ότι η παραµονή των ρυπαντών στον 

ταµιευτήρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα αυξάνει σηµαντικά την συγκέντρωσή τους και 

προκαλεί αλλοίωση των οργανοληπτικών και χηµικών χαρακτηριστικών του νερού 

(γεύση, οσµή, χρώµα, σκληρότητα, αλκαλικότητα), ενώ είναι δυνατόν να προκαλέσει 

ακόµη και τη δηλητηρίαση των ψαριών, τα οποία διαβιούν στον ταµιευτήρα, αλλά και 

των καταναλωτών τους (πουλιά, άνθρωποι). Αναφορικά µε τα υπόγεια ύδατα, λόγω της 

παρουσίας του ταµιευτήρα και των µεγάλων υδατικών πιέσεων που δέχεται αυτός, έχουµε 

ως αποτέλεσµα η πιεζοµετρία του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής να αυξάνεται 

σηµαντικά στα παραλίµνια πρανή. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι στην 

περίπτωση που η υπόγεια στάθµη του υδροφορέα φτάσει κοντά στην επιφάνεια του 

εδάφους, τότε θα προκαλέσει τη θανάτωση των µη υδρόφιλων φυτών και την 

καταστροφή των καλλιεργειών, προξενώντας µε αυτόν τον τρόπο δυσµενέστατες 

οικολογικές και οικονοµικές συνέπειες(Μποναζούντας, 2001:75-7). 

5. Επιπτώσεις στα υδατικά οικοσυστήµατα και στη βιοποικιλότητα 

 Η προαναφερθείσα υποβάθµιση της ποιότητας του νερού του ποταµού κατά τη 

διάρκεια των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, αλλά και η εκτροπή του ποταµού µε 

σήραγγα ή διώρυγα κατάντη της περιοχής του έργου, προξενούν µεγάλη όχληση και 

επιφέρουν ουσιαστικές επιπτώσεις στο υδατικό οικοσύστηµα της περιοχής. Ειδικά, τα 

ευαίσθητα είδη του οικοσυστήµατος, ήτοι τα είδη µε µικρή προσαρµοστικότητα στις 

µεταβολές ή µε µικρή διανοµή µέσα στο οικοσύστηµα, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. 

Τυπικό παράδειγµα αποτελούν οι φωλιές των πουλιών σε δέντρα της περιοχής του 

ταµιευτήρα, οι οποίες καταστρέφονται µε την άνοδο της στάθµης όταν τα δέντρα τους ή 

ένα τµήµα τους καλύπτεται από τα νερά του ταµιευτήρα. Επίσης, η µεταβολή του 

οικοσυστήµατος σε λιµναίο ευνοεί την ανάπτυξη των ζιζανίων και των ξενιστών 

(κουνουπιών) στα στάσιµα νερά που υπάρχουν στις παρυφές του ταµιευτήρα. Επιπλέον, η 

δηµιουργία της τεχνητής λίµνης µεταβάλλει ακόµη περισσότερο τα φυσικοχηµικά και 

βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη συγκεκριµένων 
                                                 
20 Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι τα λύµατα των οικισµών, τα απορρίµµατα που προϋπήρχαν στη 
λεκάνη κατάκλισης η που απορρίφθηκαν αργότερα κοντά στον ταµιευτήρα, τα λύµατα των εκτροφείων 
ή οι απορροές από καλλιεργηµένες εκτάσεις, οι οποίες είναι επιφορτισµένες µε φυτοφάρµακα και 
κυρίως µε λιπάσµατα(Μποναζούντας, 2001).  
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οργανισµών και επιβαρύνοντας άλλους. Τυπικό παράδειγµα είναι ότι η αύξηση της 

θερµοκρασίας έχει οδηγήσει ορισµένες φορές σε αιφνίδιους θανάτους των ψαριών. 

 Το φράγµα διακόπτει την οικολογική συνέχεια του νερού, εµποδίζοντας έτσι την 

κίνηση των διαφόρων οργανισµών από τα ανάντη προς τα κατάντη του φράγµατος και 

αντιστρόφως. ∆ιευκρινίζεται ότι το εµπόδιο που θέτει το φράγµα κατά τη µετακίνηση του 

ποταµού είναι αξεπέραστο για τους οργανισµούς που κινούνται αποκλειστικά µέσα στο 

νερό του ποταµού, ενώ έχει µικρότερη σηµασία για τα πουλιά και τα έντοµα. Έτσι λοιπόν 

για κάποια είδη εµποδίζεται η αναπαραγωγική τους διαδικασία, για άλλα συρρικνώνεται 

το βιοτικό τους περιβάλλον, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται η γονιδιακή ανανέωση των 

πληθυσµών που παγιδεύονται ανάντη του έργου(Χριστούλας κ.α., 2000). 

6. Επιπτώσεις στη χερσαία πανίδα και χλωρίδα 

 Η πανίδα και η χλωρίδα στην περιοχή του έργου και του ταµιευτήρα δέχονται 

οχλήσεις από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Ειδικότερα, ο θόρυβος, η κυκλοφορία 

των οχηµάτων, η διάνοιξη των δρόµων, οι εκσκαφές, οι ανατινάξεις, καθώς και η 

κατασκευή των κτηρίων οδηγούν στην καταστροφή ενός µεγάλου µέρους της χλωρίδας 

και στη θανάτωση ή την εκδίωξη της άγριας πανίδας. Στη φάση της λειτουργίας του 

έργου, τα νερά του ταµιευτήρα κατακλύζουν τα χερσαία οικοσυστήµατα της περιοχής. Το 

σύνολο της χλωρίδας των οικοσυστηµάτων αυτών καταστρέφεται, ενώ ένα µεγάλο τµήµα 

της πανίδας θανατώνεται. Εκτός αυτών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ύπαρξη του 

ταµιευτήρα εµποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των ζώων. Η εν λόγω διακίνηση µπορεί να 

είναι ζωτικής σηµασίας για θηλαστικά(ζαρκάδια, αρκούδες, αγριόχοιρους), τα οποία 

µετακινούνται εποχιακά το χειµώνα προς χαµηλότερα υψόµετρα για την ανεύρεση 

τροφής και έτσι η επιβίωσή τους καθίσταται δύσκολη. 

7. Επιπτώσεις στην καλλιεργηµένη βιοποικιλότητα 

 Από την κατάκλιση των αγροτικών περιοχών από τα νερά του ταµιευτήρα χάνονται 

µαζί µε τις καλλιέργειες πολλά είδη πανίδας(πουλιά, θηλαστικά, έντοµα και ερπετά), τα 

οποία έχουν προσαρµοστεί στα αγροτικά οικοσυστήµατα. Σε κάποιες χώρες µάλιστα η 

κατάκλιση µεγάλων γεωργικών εκτάσεων οδήγησε στην εξαφάνιση παραδοσιακών, µη 

εµπορικών καλλιεργούµενων ποικιλιών.  

8. Επιπτώσεις στους βοσκότοπους  

 Η απώλεια βοσκοτόπων από την πλήρωση του ταµιευτήρα ταυτίζεται µε την 

απώλεια της άγριας ή εκτρεφόµενης βιοποικιλότητας, την οποία υποστηρίζουν τα 

οικοσυστήµατα αυτά. ∆ιασαφηνίζεται ότι η µείωση των διαθέσιµων βοσκοτόπων οδηγεί 

σε µείωση του πληθυσµού των άγριων βοσκητικών ζώων, ενώ οι εναποµείναντες εκτός 

του ταµιευτήρα βοσκότοποι, οδηγούνται σε υποβάθµιση από υπερβόσκηση, καθώς 

καλύπτουν τις ανάγκες των πολύ µεγαλύτερων πληθυσµών. 
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9. Επιπτώσεις στην ευστάθεια πρανών 

 Η προαναφερόµενη αύξηση της πιεζοµετρίας του υπόγειου υδροφορέα µετά την 

πλήρωση του ταµιευτήρα οδηγεί στην αύξηση της κινητικότητας των παραλίµνιων 

πρανών, διαµέσου ποικίλων µηχανισµών. Πρώτα απ’ όλα η αύξηση της πίεσης στους 

πόρους έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της διατµητικής αντοχής των πρανών. Ακόµη, η 

διείσδυση του νερού σε πιθανόν προϋπάρχουσες ασυνέχειες έχει λιπαντική δράση, 

διευκολύνοντας έτσι τη σχετική τους κίνηση. Επιπλέον, η ενδεχόµενη απώλεια της 

φυτικής βλάστησης και ιδίως των δασών στις παραλίµνιες περιοχές διευκολύνει τα 

φαινόµενα εδαφικών επιφανειακών ερπυσµών. Τέλος, ο κυµατισµός, ο οποίος 

δηµιουργείται στους ταµιευτήρες είναι δυνατόν να οδηγήσει στην υποσκαφή του πόδα 

κατά πρανούς και να πυροδοτήσει την µετακίνησή του. 

10. Επιπτώσεις στη σεισµικότητα 

 Το βάρος του συσσωρευόµενου στον ταµιευτήρα ή σε ένα σύστηµα ταµιευτήρων 

νερού, θεωρείται ότι µπορεί να διαταράξει την ισορροπία των προϋπαρχόντων κανονικών 

κυρίως ρηγµάτων και να οδηγήσει έτσι σε σεισµικά επεισόδια. Αντιθέτως, η 

δραστηριότητα ανάστροφων ρηγµάτων είναι δυνατόν να µειωθεί λόγω της 

εφαρµοζόµενης θλίψης. Ακόµη, η διείσδυση του νερού λόγω της πίεσης του ταµιευτήρα 

βαθιά µέσα στα ρήγµατα θεωρείται ότι έχει λιπαντική δράση, µειώνοντας έτσι τη 

τριβή(διατµητική ικανότητα) και διευκολύνοντας παράλληλα την κίνηση µεταξύ των 

τεµαχίων του ρήγµατος. Σηµειώνεται ότι ακραίες θεωρίες συσχετίζουν συχνά τα 

επεισόδια µε την αυξοµείωση της στάθµης στον ταµιευτήρα των φραγµάτων. Η 

επικρατούσα άποψη είναι ότι η κατασκευή φραγµάτων µε ύψος, ανώτερο των 70µ και η 

πλήρωση των αντίστοιχων ταµιευτήρων µπορεί να προκαλέσει µικρούς µόνο σεισµούς ή 

να επιταχύνει την εµφάνιση µεγαλύτερων. Θα πρέπει όµως να ειπωθεί ότι οι σεισµοί 

αυτοί µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ίδιου του έργου, αλλά και των 

υπόλοιπων κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή. 

11. Κλιµατολογικές Επιπτώσεις 

 Όπως έχει προαναφερθεί η κατασκευή ενός φράγµατος επιδρά στο µικροκλίµα της 

περιοχής του ταµιευτήρα, προξενώντας έτσι αύξηση της υγρασίας και της οµίχλης, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Η µεταβολή αυτή συχνά δεν θεωρείται 

ευµενής. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η επίδραση των φραγµάτων 

στο φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι αντιφατική. Συγκεκριµένα, η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά φράγµατα οδηγεί στη µείωση της χρήσης 

των θερµοηλεκτρικών σταθµών παραγωγής, οι οποίοι εκλύουν µεγάλες ποσότητες 

αερίων, τα οποία είναι επιβαρυντικά για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Τα αέρια όµως 

που συµµετέχουν στο µεγαλύτερο ποσοστό στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, όπως το 

CO2 και το CH4 εκλύονται από τις αερόβιες και αναερόβιες διαδικασίες διάσπασης 

αντίστοιχα από τα βακτήρια των οργανικών συστατικών, τα οποία εγκλωβίζονται στον 
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ταµιευτήρα. Σηµειώνεται ότι τα οργανικά αυτά συστατικά είναι δυνατόν να προέρχονται 

από τη χλωρίδα που κατέκλυσε ο ταµιευτήρας ή τη βιοµάζα που µεταφέρεται στον 

ταµιευτήρα από τις επιφανειακές απορροές. Μάλιστα το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα 

έντονο, όταν ο ταµιευτήρας κατακλύζει τροπικά δάση, τα οποία έχουν µεγάλη πυκνότητα 

βιοµάζας. Συγκρίσεις της παραγωγής αερίων θερµοκηπίου µεταξύ των ταµιευτήρων των 

υδροηλεκτρικών έργων και των θερµοηλεκτρικών σταθµών έχουν δείξει ότι οι 

ταµιευτήρες που έχουν κατακλύσει τα τροπικά δάση είναι δυνατόν να παράγουν 

µεγαλύτερες ποσότητες αερίων θερµοκηπίου(Μποναζούντας, 2001:85-9).   

12. Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

 Κατά την κατασκευή του έργου η παραγόµενη σκόνη και η ηχορύπανση είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν προβλήµατα στην υγεία των εργαζόµενων στο έργο και των 

κατοίκων της περιοχής. Πλην αυτού, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει αυξηµένη 

πιθανότητα ατυχηµάτων, όπως σε όλα τα µεγάλα τεχνικά έργα. Επιπλέον, η ύπαρξη 

µικρών λιµνών και ρηχών, ελωδών εκτάσεων ευνοούν την ανάπτυξη ξενιστών. 

Συγκεκριµένα, τα κουνούπια είναι υπεύθυνα για τη µετάδοση διαφόρων ασθενειών, όπως 

η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και η βιλαρξίωση. Αντίστοιχα, τα σαλιγκάρια 

θεωρούνται υπεύθυνα για τη διάδοση της σχιστοσωµίασης(Μουσιόπουλος, 1999). 

13. Επιπτώσεις στην οικονοµία 

 Παράλληλα µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατασκευή ενός φράγµατος σε 

µια περιοχή, σηµειώνεται ότι διακόπτονται αρκετές από τις αναπτυξιακές δραστηριότητες 

στην περιοχή του ταµιευτήρα. Επιπλέον, ελλείψει υποδοµών και αναπτυξιακών έργων, η 

αποδοτικότητα της περιουσίας είναι µικρή, ενώ οι τοπικοί πληθυσµοί οδηγούνται 

σταδιακά σε οικονοµική πτώση. Συνεχίζοντας, µε την κατάκλιση του ταµιευτήρα αλλάζει 

η χρήση γης. Πιο συγκεκριµένα, από οικονοµικά παραγωγική(αγροτική γη, δάση, 

βοσκότοποι) η γη µετατρέπεται σε λίµνη. Αντιθέτως, η ύπαρξη της οδοποιίας πρόσβασης, 

των γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ταµιευτήρα και των οικοσυστηµάτων 

που αυτός ορίζει ευνοεί την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων(συχνά επιζήµιων 

για το φυσικό περιβάλλον), καθώς και την αύξηση της κίνησης των επισκεπτών ή της 

εγκατάστασης πληθυσµών, ιδίως στις περιοχές, όπου οι υδατικοί πόροι δεν είναι εύκολα 

διαθέσιµοι. Συχνά όµως η διαδικασία αυτή γίνεται εντελώς αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα, 

µε επακόλουθο έτσι να προξενούνται ουσιαστικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Κλείνοντας, η κατασκευή φραγµάτων σε πλωτά ποτάµια, σε περίπτωση που δεν γίνει 

προηγουµένως ο απαραίτητος σχεδιασµός είναι δυνατόν να προκαλέσει οικονοµικές 

επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα, ή σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η µεταφορά 

ξυλείας στα κατάντη, διαµέσου της επίπλευσής της(Μουσιόπουλος, 1999). 

14. Επιπτώσεις στην κοινωνία 

       Η σηµαντικότερη ίσως επίπτωση των φραγµάτων στην κοινωνική πραγµατικότητα 

µιας περιοχής είναι η υποχρεωτική µετεγκατάσταση των πληθυσµών, οι οποίοι διαβιούν 
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στην περιοχή του ταµιευτήρα, εξαιτίας της κατάκλισης των σπιτιών και των περιουσιών 

τους. Αναλόγως του µεγέθους του ταµιευτήρα και της πληθυσµιακής πυκνότητας στην 

περιοχή του έργου, ο αριθµός των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις 

περιοχές τους µπορεί να είναι µεγάλος (π.χ. 100 άτοµα). Από την άλλη, ο πληθυσµός που 

δεν θα µεταγκατασταθεί και θα συνεχίσει να διαµένει κοντά στον ταµιευτήρα είναι 

υποχρεωµένος να προσαρµοσθεί στο νέο λιµναίο περιβάλλον και σε περίπτωση που ο 

ταµιευτήρας έχει κατακλύσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους, τότε θα πρέπει να 

στραφούν σε νέες µορφές εργασίας, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να είναι λιγότερο 

αποδοτική ή να µην είναι οικεία στους κατοίκους αυτούς . Επιπλέον, µε την πλήρωση του 

ταµιευτήρα διακόπτεται ή δυσχεραίνεται η επικοινωνία στα πέριξ αυτών των οικισµών, 

ενώ προκαλούνται σύνθετα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα. Τέλος, πολύπλοκα 

προβλήµατα προκύπτουν και όταν µέρος της λεκάνης απορροής ενός φράγµατος ανήκει 

σε άλλο κράτος από εκείνο στο οποίο ανήκει το φράγµα και ο δηµιουργούµενος 

ταµιευτήρας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα διακρατικά προβλήµατα έχουν να κάνουν µε 

την ποιότητα και την ποσότητα των νερών, τα οποία εισρέουν από τη γειτονική χώρα και 

τα οποία είναι σε µεγάλο βαθµό δισεπίλυτα. 

15. Επιπτώσεις στον πολιτισµό 

 Η δηµιουργία του ταµιευτήρα, λόγω της κατασκευής του φράγµατος δύναται να 

έχει σηµαντικότατες επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Ειδικότερα, τα 

νερά του ταµιευτήρα συχνά κατακλύζουν τα ιστορικά και αρχαιολογικά µνηµεία και τους 

τόπους θρησκευτικής λατρείας, αλλοιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τον ιστορικό 

χαρακτήρα της περιοχής. Επισηµαίνεται ότι η κατάκλιση του ταµιευτήρα είναι δυνατόν 

να οδηγήσει τους πληθυσµούς της περιοχής προς τα µεγάλα αστικά κέντρα, µε 

αποτέλεσµα έτσι την σταδιακή εγκατάλειψη του παραδοσιακού τρόπου ζωής. Τέλος, µε 

την κατάκλιση των αγροτικών περιοχών χάνονται οι παραδοσιακές µέθοδοι καλλιέργειας, 

οι οποίες αποτελούσαν ένα σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας της περιοχής(Μποναζούντας, 

2001:92-5). 

γ. Στην περιοχή κατάντη του έργου 

1. Επιπτώσεις στην µορφολογία και στο τοπίο 

 Η κατασκευή των φερτών στον ταµιευτήρα του φράγµατος οδηγεί αναπόφευκτα 

στην αύξηση της διαβρωτικής ικανότητας του νερού στα κατάντη του έργου. Έτσι λοιπόν 

η κοίτη του ποταµού διαβρώνεται, ενώ παράλληλα υποβαθµίζεται η µορφολογία της. 

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η στάθµη του πυθµένα της κοίτης αλλάζει, 

επηρεάζοντας έτσι τη στάθµη του ποταµού. Συγχρόνως, οι όχθες του ποταµού 

διαβρώνονται και καταρρέουν συµπαρασύροντας ένα µεγάλο µέρος της παραποτάµιας 

βλάστησης. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η διάβρωση της κοίτης του 

ποταµού είναι δυνατόν να επιφέρει προβλήµατα στην ευστάθεια κατασκευών, οι οποίες 

είναι θεµελιωµένες δίπλα ή και κοντά στην κοίτη. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι στο ιστορικό 
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γεφύρι της Άρτας απαιτήθηκαν εργασίες προστασίας της θεµελίωσής του, λόγω της 

αυξηµένης διαβρωτικής ικανότητας του νερού που εξέρρεε από τα υδροηλεκτρικά έργα 

"Πουρνάρι Ι" και "Πουρνάρι ΙΙ"(Μποναζούντας, 2001). 

2. Επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων 

    Όπως προειπώθηκε, κατά τη φάση της κατασκευής του έργου η ποιότητα των 

νερών του ποταµού υποβαθµίζεται. Μετά την πλήρωση του ταµιευτήρα, παροχή του 

ποταµού κατάντη του φράγµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο διαχείρισης 

του ταµιευτήρα και τη λειτουργία υδροηλεκτρικών έργων ή τις απολήψεις νερού για 

άρδευση. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που µέρος του αποθηκευµένου νερού εκτρέπεται 

προς άλλη υδρολογική λεκάνη ή προς αρδευόµενες περιοχές, τότε η ποσότητα του νερού 

που παραµένει στην αρχική κοίτη µπορεί να είναι σηµαντικά µειωµένη ή ακόµα και 

µηδενική. Συνεχίζοντας, η µείωση της παροχής του ποταµού έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην ποιότητα του νερού, αφού εξ’ ορισµού συνεπάγεται τη αύξηση της συγκέντρωσης 

των ανθρωπογενών ρύπων, οι οποίοι απορρίπτονται στο ποτάµι, ακόµη και αν αυτοί 

παράγονται στις ίδιες ποσότητες, καθώς και µείωση της δυνατότητας αυτοκαθαρισµού 

του. 

 Η ποιότητα των υδάτων που εξέρχονται από τον ταµιευτήρα είναι δυνατόν να είναι 

ήδη υποβαθµισµένη, λόγω των βιολογικών διεργασιών που επιτελούνται σε αυτόν ή λόγω 

της συγκέντρωσης ρύπων από τις επιφανειακές και υπόγειες εισροές στην τεχνητή λίµνη. 

Επίσης, η ποσότητα των αιωρούµενων σωµατιδίων(Particulate Matters-PM), καθώς και η 

θολερότητα του νερού αυξάνονται εξαιτίας της σηµαντικής διάβρωσης της όχθης και της 

κοίτης του ποταµού, η οποία όπως προειπώθηκε ενισχύεται από την ύπαρξη των 

φραγµάτων.  Ακολούθως, η µείωση της παροχής του ποταµού οδηγεί στην περιοχή των 

εκβολών, στη µετατόπιση του ορίου υφαλµύρινσης προς την ενδοχώρα, καθώς και στην 

αύξηση της αλατότητας των λιµνοθαλασσών, έχοντας έτσι δυσµενείς επιπτώσεις στις 

λειτουργίες των αντίστοιχων οικοσυστηµάτων. ∆ιευκρινίζεται ότι ανεξάρτητα του τρόπου 

διαχείρισης του ταµιευτήρα, η συνολική ποσότητα των επιφανειακών νερών που 

διατίθεται προς τα κατάντη µειώνεται, δεδοµένης της αύξησης της εξάτµισης από τον 

ταµιευτήρα και των απωλειών προς τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Παράλληλα, 

αυξάνεται και η εξάτµιση του νερού από το δέλτα και τα αρδευτικά κανάλια. 

 Αναφορικά µε τα υπόγεια νερά, η µείωση της παροχής του ποταµού, κατάντη του 

φράγµατος είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µείωση της στάθµης των υπογείων νερών, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που η τροφοδοσία του υπόγειου υδροφορέα γίνεται σε κάποιες 

περιοχές της κοίτης κατάντη του έργου. Επιπλέον, ο περιορισµός της τροφοδοσίας των 

υπόγειων υδάτων µπορεί να οδηγήσει στην υφαλµύρινση των υπόγειων υδροφορέων 

κοντά στην ακτή και κατά συνέπεια στην ποιοτική υποβάθµιση των πολύτιµών 

αποθεµάτων νερού. Στη περιοχή κατάντη του φράγµατος, σε περίπτωση που ο 

ταµιευτήρας και η θεµελίωση του φράγµατος δεν είναι στεγανοί, τότε η πιεζοµετρία του 
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υπόγειου υδροφορέα αυξάνει σηµαντικά, προξενώντας έτσι προβλήµατα σε κατάντη 

ευρισκόµενες καλλιέργειες , αλλά και στη χλωρίδα γενικότερα. Επιπλέον, η αύξηση των 

υδατικών πιέσεων στα κατάντη του φράγµατος θέτει συχνά σε κίνδυνο την ασφάλεια του 

έργου και των υπολοίπων κατασκευών. Τέλος, η ποιότητα των επιφανειακών και των 

υπόγειων υδάτων είναι δυνατόν να υποβαθµιστεί περαιτέρω, λόγω της αύξησης των 

αρδευόµενων καλλιεργειών. Ειδικότερα, η διάθεση νερού από τον ταµιευτήρα οδηγεί 

στην επέκταση των αρδεύσεων και στην αυξηµένη χρήση λιπασµάτων και 

φυτοφαρµάκων. Κατά συνέπεια αυξάνει η διήθηση των τοξικών ουσιών στα υπόγεια 

ύδατα, ενώ συγχρόνως αυξάνεται η ποσότητα των ρυπαντών στις επιφανειακές 

απορροές(Χριστούλας κ.α., 2000). 

3. Επιπτώσεις στα υδατικά οικοσυστήµατα και στη βιοποικιλότητα 

 Η µεταβολή της ροής του νερού κατά τη φάση λειτουργίας του ταµιευτήρα επιδρά 

σηµαντικά στα οικοσυστήµατα κατάντη του έργου. Ειδικότερα, όταν το σύνολο των 

εισροών στον ταµιευτήρα εκτρέπεται από τη φυσική του διαδροµή στην κοίτη του 

ποταµού, τότε τα οικοσυστήµατα κατάντη του έργου, πρέπει να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν, στηριζόµενα στις κατακρηµνίσεις και στις επιφανειακές απορροές της 

λεκάνης απορροής κατάντη του έργου. Σηµειώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις, τα 

κατάντη οικοσυστήµατα οδηγούνται βαθµιαία σε υποβάθµιση και καταστροφή. 

Αντίστοιχες είναι οι επιπτώσεις όταν η ροή του ποταµού διακόπτεται εντελώς σε κάποια 

µόνο τµήµατα του ποταµού για τα οικοσυστήµατα των τµηµάτων αυτών. Το φαινόµενο 

αυτό παρατηρείται κυρίως στα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία λειτουργούν µε τη ροή του 

ποταµού, για εκείνο το τµήµα του ποταµού, που αφήνεται ξηρό, διότι το νερό εκτρέπεται 

προς τον υδροηλεκτρικό σταθµό. Ακόµη όµως και όταν το σύνολο των εκροών του 

φράγµατος ή ένα µεγάλο τµήµα αυτών αφήνεται στην κοίτη του ποταµού, κατάντη του 

έργου, τότε τα υδατικά οικοσυστήµατα κατάντη του έργου δέχονται σηµαντικές πιέσεις, 

δεδοµένης της µεταβολής των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών, αλλά και της 

υδρολογικής δίαιτας του ποταµού από τη φυσιολογική, στη βάση της οποίας 

αναπτύχθηκαν τα ποτάµια και τα παραποτάµια οικοσυστήµατα. ∆ιασαφηνίζεται ότι η 

οικολογία των ποταµών βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πληµµύρες και στην αύξηση της 

στάθµης που αυτές προκαλούν, προκειµένου να επιτελεσθούν βασικές λειτουργίες τους, 

όπως η αναπαραγωγή ορισµένων ψαριών και η ανάπτυξη των οργανισµών της 

πληµµυρικής κοίτης. Η µεταφορά φερτών υλών από τις πληµµύρες παρέχει στα ποτάµια 

οικοσυστήµατα µεγάλες ποσότητες θρεπτικών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξή τους. 

Πλην αυτού, οι πληµµύρες καθαρίζουν την κοίτη και τις εκβολές του ποταµού από 

απορρίµµατα, αποθέσεις ιλύος και στάσιµα νερά. Συνεχίζοντας, τα φράγµατα εµποδίζουν 

την εκδήλωση πληµµυρών κατάντη στερώντας τα οικοσυστήµατα από την ευεργετική 

τους δράση. 
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 Λόγω του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των φερτών υλών συσσωρεύεται στον 

ταµιευτήρα, το ποτάµι κατάντη του φράγµατος στερείται σε µεγάλο βαθµό θρεπτικών 

υλών και τα κατάντη οικοσυστήµατα οδηγούνται έτσι σε καταστροφή. Ειδικότερα, οι 

πληθυσµοί της ιχθυοπανίδας του ποταµού δέχονται ισχυρότατες πιέσεις, τόσο από την 

όχληση και ρύπανση που προκαλούν οι κατασκευαστικές διαδικασίες στα νερά του 

ποταµού, όσο και από την παρεµπόδιση της µετακίνησης των ψαριών ελεύθερα σε όλο το 

µήκος του ποταµού, λόγω του φράγµατος. Όπως έχει ξαναειπωθεί όµως, η κατασκευή του 

φράγµατος στην κοίτη ενός ποταµού επηρεάζει σηµαντικά τους οργανισµούς χρειάζονται 

τη µετακίνηση αυτή, προκειµένου να αναπτυχθούν, όπως είναι για παράδειγµα τα 

ανάδροµα ψάρια ή οι οργανισµοί που µεταφέρονται προσκολληµένοι σε αυτά. Επιπλέον 

και άλλα είδη ψαριών(διάδροµα, κατάδροµα) επιχειρούν τη µετακίνηση προς τα ανάντη ή 

τα κατάντη του φράγµατος(Χατζηµπίρος, 2007:311). 

4. Επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα των εκβολών του ποταµού, των ακτών και στα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα 

 Η κατασκευή ενός φράγµατος είναι δυνατόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο 

οικοσύστηµα των εκβολών του ποταµού. Όπως προειπώθηκε, η µείωση της παροχής του 

ποταµού οδηγεί στην υποχώρηση της επιφάνειας του ποτάµιου και του θαλάσσιου νερού 

στις εκβολές προς την ενδοχώρα. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο, όταν στην 

κοίτη του ποταµού αφήνεται εξαιρετικά µικρή περιοχή ή όταν το φράγµα κατασκευάζεται 

κοντά στην ακτή, οπότε και οι επιφανειακές απορροές προς το κατάντη του έργου τµήµα 

της κοίτης είναι εξαιρετικά µικρές. Σηµειώνεται ότι η εισροή θαλασσινού νερού, καθώς 

και η συνεπαγόµενη αύξηση της αλατότητας στα ευαίσθητα οικοσυστήµατα των εκβολών 

του ποταµού ανατρέπει την ισορροπία τους και οδηγεί βαθµιαία στην υποβάθµισή τους. 

Μεταβάλλει δε τη σύνθεση της χλωρίδας ευνοώντας τους αλοφυτικούς σχηµατισµούς και 

οδηγεί στην υποχώρηση των παραποτάµιων δασών, σε περίπτωση που υπάρχουν. 

Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι η κατασκευή φραγµάτων προξενεί αρνητικές επιπτώσεις 

και στα θαλάσσια οικοσυστήµατα. Λόγω της κατακράτησης των φερτών στους 

ταµιευτήρες, παρατηρείται µείωση της διαθέσιµης τροφής στα θαλάσσια οικοσυστήµατα, 

τα οποία βρίσκονται εγγύτερα στις εκβολές(Χατζηµπίρος, 2007:164). 

5. Επιπτώσεις στη χερσαία χλωρίδα και πανίδα 

 Οι επιπτώσεις της λειτουργίας των φραγµάτων στη χερσαία χλωρίδα και πανίδα, 

κατάντη της θέσης του έργου είναι έµµεσες και σχετίζονται µε την ανάπτυξη των 

αρδευόµενων καλλιεργειών, λόγω της δυνατότητας αποθήκευσης στους ταµιευτήρες 

µεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση. ∆ιευκρινίζεται ότι η εντατικοποίηση της 

γεωργίας πολύ συχνά είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αυξηµένες απαιτήσεις για 

καλλιεργήσιµη γη. Συχνά, η αναζήτηση για νέα έκταση γης οδηγεί στην καταστροφή ή 

στην καλύτερη περίπτωση στην υποβάθµιση των δασικών περιοχών ή των περιοχών 

εκείνων στις οποίες διαβιούν τα άγρια ζώα. Επιπλέον, η κατασκευή αρδευτικών ή 
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αποστραγγιστικών καναλιών στην περιοχή κατάντη του φράγµατος µπορεί να 

δυσχεραίνει τη µετακίνηση της χερσαίας πανίδας, καθώς και να κατατµήσει το 

περιβάλλον εντός του οποίου κινείται, τρέφεται και αναπαράγεται. 

6. Επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία 

 Όπως προειπώθηκε, η κατασκευή φραγµάτων και η λειτουργία του ταµιευτήρα 

είναι δυνατόν να προκαλέσει µε ποικίλους τρόπους την υποβάθµιση της ποιότητας των 

επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η υποβάθµιση αυτή 

είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήµατα στη δηµόσια υγεία. Τυπικά παραδείγµατα είναι 

οι θάνατοι ανθρώπων, οικόσιτων και άγριων ζώων, λόγω της ρύπανσης των υδάτων. 

7. Επιπτώσεις στην οικονοµία 

 Η µείωση της παροχής και η υποβάθµιση της ποιότητας των νερών του ποταµού 

κατάντη του έργου, καθώς και οι επιπτώσεις του έργου στα οικοσυστήµατα των εκβολών 

και στα θαλάσσια οικοσυστήµατα οδηγούν αναπόφευκτα στη µείωση της 

ιχθυοπαραγωγής, καθώς και στην ελάττωση του εισοδήµατος των κατοίκων που 

ενασχολούνται µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Σηµειώνεται ότι η εθνική υπηρεσία 

θαλάσσιας αλιείας των Η.Π.Α. εκτιµά ότι η καταστροφή των οικοσυστηµάτων στις 

εκβολές των ποταµών, στους οποίους έχουν κατασκευαστεί φράγµατα, λόγω του 

φαινοµένου  της υφαλµύρινσης κοστίζει στην εθνική οικονοµία των Η.Π.Α περίπου 200 

εκατοµµύρια δολάρια το χρόνο. 

8. Επιπτώσεις από την απότοµη απελευθέρωση του νερού ή τη θραύση του φράγµατος 

  Παρόλο που τα φράγµατα σχεδιάζονται ώστε να παρέχουν αντιπληµµυρική 

προστασία, εντούτοις η ύπαρξη ενός ατυχήµατος ή µιας πληµµύρας µεγαλύτερου 

πληµµυρικού όγκου από την πληµµύρα σχεδιασµού ή ακόµη και ένας κακός 

διαχειριστικός σχεδιασµός είναι δυνατόν να προκαλέσουν καταστροφικά αποτελέσµατα. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό που συλλέγεται στον ταµιευτήρα, καθώς και η 

δυναµική του ενέργεια είναι δυνατόν να προκαλέσουν σηµαντικές καταστροφές σε 

περίπτωση που δεν ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Σηµειώνεται ότι σε 

περίπτωση που το φράγµα καταστραφεί από κάποιο ατύχηµα, σεισµό, κατασκευαστικό 

λάθος ή από την υπερπήδησή του από µια πληµµύρα, µεγαλύτερης από εκείνη για την 

εκείνη σχεδιάστηκε ο υπερχειλιστής ή τέλος ένα από λάθος χειρισµό αφεθούν από τα 

θυροφράγµατα του εκχειλιστή ή από τον εκκενωτή σοβαρές ποσότητες νερού, τότε τα 

αποτελέσµατα στην περιοχή κατάντη του φράγµατος είναι τροµακτικά, όπως έχει 

αποδειχθεί στην πράξη µέσα από µια σειρά αντίστοιχων παραδειγµάτων21. Σε περίπτωση 

καταστροφής του φράγµατος, τότε ένα τεράστιο κύµα νερού και δοµικών υλικών υπό 

µορφής λάσπης σαρώνει την κατάντη περιοχή, παρασύροντας έτσι ανθρώπους, 

περιουσίες και οικοσυστήµατα. Κλείνοντας, η συγκράτηση των πληµµυρών από τα 

                                                 
21 Τυπικά παραδείγµατα είναι τα φράγµατα “Malpasset” στη Γαλλία και “St. Francis” στις Η.Π.Α.  
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φράγµατα είναι δυνατόν να οδηγήσει στη συσσώρευση αποθέσεων ιλύος και σκουπιδιών, 

σε ορισµένες θέσεις της κοίτης. Επισηµαίνεται ότι ακόµη και αν έχουν ως αποτέλεσµα 

µικρές παροχετεύσεις νερού ή µικρές πληµµύρες, είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν 

ουσιώδη προβλήµατα στις περιοχές κατάντη του έργου(Μποναζούντας, 2001:103-6). 

 

2.6. Η ∆ιακήρυξη της Νέας Κουλτούρας στον Τοµέα ∆ιαχείρισης των Υδατικών 

Πόρων 

Η Νέα Κουλτούρα για το Νερό(New Water Culture) διατυπώθηκε στις 18 

Φεβρουαρίου του 2005 στην Ισπανία και καταγράφει τη νέα αντίληψη για τη διαχείριση 

των υδατικών πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη διακήρυξη της Ισπανίας συµµετείχαν 

σχεδόν 400 άτοµα, προερχόµενα από τον ακαδηµαϊκό χώρο, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις(ΜΚΟ), ερευνητικά ιδρύµατα, υπουργεία και λοιπούς φορείς και 

οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην επιστηµονική περιοχή του περιβάλλοντος και 

των υδατικών πόρων. ∆ύο τυπικά παραδείγµατα τέτοιων φορέων είναι η Ένωση της Νέας 

Κουλτούρας για το Νερό(The New Water Culture Foundation) και η Εταιρία των 

Ευρωπαϊκών Υδάτων(European Water Association). Σηµειώνεται ότι η νέα κουλτούρα 

για το νερό προήλθε µέσα από την ενδελεχή εξέταση της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα, 

η οποία δίδει έµφαση στην ποιότητα των υδάτων, και ως εκ τούτου οι στόχοι της νέας 

κουλτούρας είναι συµβατοί µε τους στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Πιο αναλυτικά 

όµως, οι προτεραιότητες που θέτει η νέα κουλτούρα για το νερό είναι οι εξής: 

• Νερό για τη ζωή: Η βασική λειτουργία και ο ρόλος του νερού στη διασφάλιση της 

επιβίωσης του ανθρώπου θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως η κορυφαία προτεραιότητα, 

ως ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωµα. Η αειφορία της βιόσφαιρας και ο σεβασµός 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων πρέπει να διαφυλαχθούν µε βάση την αρχή της 

επάρκειας. 

• Νερό στην υπηρεσία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου: Χρήσεις νερού, που 

βελτιώνουν τη δηµόσια υγεία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ισότητα, είναι 

συνδεδεµένες µε τα δικαιώµατα του πολίτη και µε το γενικό κοινωνικό συµφέρον. Ως 

τέτοιες θα πρέπει να υπακούουν στην αρχή της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας. 

• Νερό στην υπηρεσία της οικονοµικής ανάπτυξης: Η λειτουργία νόµιµων 

οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν ιδιωτικά συµφέροντα, θα πρέπει να 

ανήκει στο τρίτο επίπεδο προτεραιότητας. Οι λειτουργίες αυτές συνδέονται µε το 

δικαίωµα του ατόµου να επιδιώκει τη βελτίωση του επιπέδου της ζωής του. Η 

διαχείριση των υδατικών πόρων, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να βασίζεται σε 

οικονοµικά ορθολογικές αρχές, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η οικονοµική 

αποδοτικότητα. 

Σύµφωνα µε την νέα κουλτούρα, διακρίνονται τέσσερα διαφορετικά επίπεδα αντίληψης 

για το νερό και τους ποταµούς, τα οποία σχετίζονται µε διαφορετικές  πολιτικές ύδατος. 
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Τα επίπεδα αυτά είναι το υδραυλικό, το υδρολογικό, τα οικοσυστηµικό και τα ολιστικό, και 

τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Το υδραυλικό επίπεδο θεωρεί το νερό, ακριβώς όπως έναν οποιοδήποτε άλλο 

παραγωγικό πόρο, και έτσι η διαχείρισή του συνίσταται στην κατασκευή των δεξαµενών 

και των καναλιών για να το µεταφέρει στα σηµεία, όπου µπορεί να παράγει τη µέγιστη 

ποσότητα σε µία δεδοµένη στιγµή, λύνοντας έτσι τα "παθολογικά προβλήµατα" του 

φυσικού υδρολογικού καθεστώτος, όπως είναι για παράδειγµα οι πληµµύρες και οι 

ξηρασίες. Οι πολιτικές που εµπνεύστηκαν σε αυτήν την κατεύθυνση µπορούν να 

δικαιολογηθούν κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές 

στις αναπτυσσόµενες χώρες, παρόλο που έχουν υποκινήσει την υποβάθµιση των 

ποταµών και των υπόλοιπων υδατικών οικοσυστηµάτων ανά τον κόσµο. Αυτή η 

αντίληψη και οι πολιτικές δεσπόζουν στην παρούσα διοίκηση ύδατος της Ισπανίας, 

ακόµη και αν η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της συγκεκριµένης χώρας είναι  

σήµερα µακριά από εκείνους που µπορούν να δικαιολογήσουν τις καθαρά υδραυλικές 

πολιτικές.  

• Το υδρολογικό επίπεδο αναγνωρίζει τη δυναµική του ύδατος, λόγω της µεγάλης 

ιδιοµορφίας του και εξετάζει µερικές από τις ισορροπίες που διατηρούνται κατά τις 

αλληλεπιδράσεις του νερού µε τη λιθόσφαιρα και την ατµόσφαιρα. Αυτό το επίπεδο 

ολοκληρώνει τη διαχείριση των πληµµυρών, των ξηρασιών, των διαλυµένων ουσιών, των 

µεταφερόµενων ιζηµάτων και τη σχέση µε τα υπόγεια νερά, µέσα στην πολυπλοκότητα 

της υδατικής πολιτικής, εφαρµόζοντας την "αρχή της προφύλαξης22" και υποβάλλοντας 

λεπτοµερείς µελέτες πριν ενεργήσει σε οποιοδήποτε µέρος του υδρολογικού συστήµατος, 

προκειµένου έτσι να διατηρηθούν οι υδροχηµικές και οι γεωµορφολογικές διαδικασίες, οι 

οποίες συντηρούνται από τον κύκλο του νερού µέσα στην ενότητα της λεκάνης απορροής. 

∆ιασαφηνίζεται ότι στο επίπεδο αυτό τα δηµόσια υδραυλικά έργα δεν θεωρούνται ως 

ένας αντικειµενικός στόχος από µόνα τους, αλλά ως µια απαραίτητη επίδραση, οι 

επιπτώσεις των οποίων είναι αναγκαίο να περιοριστούν στο ελάχιστο. 

• Το οικοσυστηµικό επίπεδο περιλαµβάνει το προηγούµενο επίπεδο και εξετάζει τις 

αλληλεπιδράσεις του ύδατος µε τη βιόσφαιρα. ∆ιεκδικεί την καλή οικολογική 

                                                 
22 Η αρχή της προφύλαξης αποτελεί µία από τις χαρακτηριστικές αρχές της Ευρωπαϊκής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η οποία συµπληρώνει την αρχή της πρόληψης και εισήχθη ως πρόσθετος 
στόχος στο 5ο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, στη δεκαετία του ’90. Η αρχή αυτή 
ορίζει πως όταν µια δραστηριότητα δηµιουργεί απειλές στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία, τότε 
θα πρέπει να λαµβάνονται προφυλακτικά µέτρα, ακόµη και αν η σχέση αιτίας-αποτελέσµατος δεν έχει 
επιβεβαιωθεί επιστηµονικά. Σύµφωνα µε ορισµένη προσέγγιση, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να 
λαµβάνονται όταν οι απειλούµενες βλάβες είναι σοβαρές και µη αναστρέψιµες. Σηµειώνεται ότι η 
αρχή της προφύλαξης έχει υιοθετηθεί επίσηµα από την Ε.Ε. στη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, ενώ 
έχει εφαρµοστεί ευρέως, εκτός από τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, επιπρόσθετα σε προβλήµατα 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας(Χατζηµπίρος, 2006). 
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κατάσταση των υδατικών και των παρόχθιων οικοσυστηµάτων και θέτει ως στόχο την 

παραγωγικότητα του ύδατος και τον ανεφοδιασµό των λειτουργιών, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Επισηµαίνεται ότι το 

επίπεδο αυτό αντιπροσωπεύεται από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα(Water 

Framework Directive-WFD) και πρέπει να ρυθµίσει τις πολιτικές όλων των 

ευρωπαϊκών χωρών(συµπεριλαµβανοµένης της Ισπανίας που ήταν µια από τις 

περισσότερο επιφυλακτικές χώρες κατά τη διάρκεια έκδοσης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ) 

στο µέλλον.  

• Το ολιστικό επίπεδο εξετάζει, όχι µόνο τις αλληλεπιδράσεις του ύδατος µε τη 

λιθόσφαιρα και τη βιόσφαιρα, αλλά και µε την πνευµατική άποψη των ανθρώπων. 

Είναι κατανοητό ότι ένας ποταµός δεν είναι αποτελεί απλώς ένα πολύ δυναµικό 

σύστηµα, το οποίο αλληλοσυσχετίζεται µε τις γεωµορφολογικές και οικολογικές 

διαδικασίες, αλλά περικλείει επιπρόσθετα τα συναισθήµατα που προκαλεί στους 

κατοίκους γύρω από αυτόν, τις σχέσεις του ποταµού µε την ευηµερία τους και τον 

σύνδεσµό τους σε ολόκληρη την περιοχή. Η νέα κουλτούρα για το νερό τοποθετείται σε 

αυτό το ανθρωποκεντρικό επίπεδο και διευθετεί έτσι τα ανθρώπινα δικαιώµατα των 

µειονεκτικών οµάδων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε  να µην βρίσκονται στην «εξορία» από 

την ιστορική τους αποικία, καθώς και το δικαίωµα των µελλοντικών γενεών να 

απολαύσουν την υδρολογική κληρονοµιά. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ένωση που στηρίζει τη νέα κουλτούρα για το 

νερό στηρίζεται σε ένα ολιστικό όραµα που εµπεριέχει ταυτόχρονα τις αξίες του νερού 

και τις ανάγκες του ανθρώπινου είδους. Πιο συγκεκριµένα, µόλις ικανοποιηθούν οι 

βασικές ανάγκες του ανθρώπου για τροφή και νερό, εισάγονται επιπρόσθετα και άλλες 

πνευµατικές, αλλά και νόµιµες ανάγκες του, τις οποίες η "στείρα" οικονοµική 

ανάπτυξη δεν µπορεί να ικανοποιήσει. Κάτω από αυτό το πρίσµα, οι ποταµοί δεν 

αποτελούν απλώς έναν πόρο για τη στήριξη των οικονοµικά παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, αλλά επιπρόσθετα µια τεράστια πιθανή πηγή ευηµερίας και µια 

ανεκτίµητη φυσική, πολιτιστική και κοινωνική κληρονοµιά. Στην κατεύθυνση αυτή αξίζει 

να ειπωθεί ότι ένας ποταµός µπορεί να δηµιουργήσει το αίσθηµα ευχαρίστησης σε 

κάποιον, παρατηρώντας τον, περπατώντας κατά µήκος της όχθης του, ψαρεύοντας σε 

αυτόν ή κάνοντας διάφορα σπορ, όπως είναι για παράδειγµα το ράφτινγκ. Επιπλέον, 

ένας ποταµός είναι ένα σηµαντικό σηµάδι της ταυτότητας των ανθρώπων που διαβιούν 

σε µια συγκεκριµένη περιοχή, είναι ένα οµοούσιο τµήµα της περιοχής αυτής, ενώ το 

νερό που ρέει σε αυτόν δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένας συµβατικός πόρος, 

όπως είναι για παράδειγµα το κάρβουνο ή η ηλεκτρική ενέργεια. Αντιθέτως, είναι µια 

κληρονοµιά, η οποία δεν µπορεί να ανθήσει κάπου αλλού, ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο 

όπου το παλάτι "Alhambra" της Γρανάδας για παράδειγµα, δεν µπορεί να µεταφερθεί στη 
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Μαδρίτη ή στις Βρυξέλλες, ακόµα κι αν σε εκείνη την περίπτωση περισσότεροι επισκέπτες 

θα αγόραζαν τα εισιτήριά τους και θα µπορούσε έτσι να υπάρξει ένα οικονοµικό κέρδος. 

Το ράφτινγκ ή η ναυσιπλοΐα στους περισσότερο ήρεµους ποταµούς 

αντιπροσωπεύει µια αναντικατάστατη κατά κάποιον τρόπο εµπειρία, προκειµένου να 

αντιληφθεί κανείς πλήρως τις αξίες που προσφέρονται από τα πολυτιµότερα στοιχεία της 

υδρολογικής κληρονοµιάς. Παράλληλα, είναι δυνατόν να υποστηριχθούν ενέργειες, 

όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς η ναυσιπλοΐα στα ποτάµια αποτελεί ένα 

χρήσιµο εργαλείο, προκειµένου έτσι να γίνει αντιληπτή η ευρύτερη παραγωγική αξία 

των ποταµών. Μόλις θεωρηθούν οι ποταµοί και τα άλλα υδατικά οικοσυστήµατα ως 

κληρονοµιά, υπάρχουν κάποια όρια στην παραγωγική τους χρησιµοποίηση, τα οποία δεν 

πρέπει να καταπατηθούν, ούτως ώστε να διατηρηθούν όλες οι αξίες και λειτουργίες τους. 

∆ιευκρινίζεται ότι η αλλοίωση που πραγµατοποιείται πέρα από τα όρια αυτά δεν είναι 

αποδεκτή για  την κοινωνία, ενώ συγχρόνως αντιτίθεται στην έννοια της βιώσιµης 

διαχείρισης του νερού. 

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η νέα κουλτούρα για το 

νερό είναι καταρχάς µια κουλτούρα συζήτησης και  ύπαρξης διαλόγου, η οποία 

αντιτίθεται στην υπεροχή και στον αυταρχισµό και στοχεύει να περιορίσει τις 

προηγούµενες υδατικές πολιτικές, οι οποίες στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στην αύξηση 

της κατανάλωσης του ύδατος. Ένα τυπικό παράδειγµα τέτοιων πολιτικών αποτελούν οι 

δηµόσιες πολεµικές δηλώσεις του Υπουργού γεωργίας Arias Cañete το 2002. Σύµφωνα 

µε αυτόν τον Υπουργό, ο Πρόεδρος Aznar του εξέφρασε ότι το πραγµατικό υδατικό 

δυναµικό του πλανήτη γη επρόκειτο να διαµορφωθεί σύµφωνα µε στρατιωτικά 

συµφέροντα των µεγάλων δυνάµεων(EL PAΝS, 14/11/2000). Έτσι λοιπόν µακριά από 

αυτές τις τοποθετήσεις, η νέα κουλτούρα για το νερό, προϋποθέτει την κατάλληλη 

εκπαίδευση της κοινωνίας και την ενηµέρωσή της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε  να 

διασφαλιστεί η πλήρης συµµετοχή των µελών της στις δηµόσιες συζητήσεις σε 

αρµονικό και φιλήσυχο κλίµα.  

Οι ιδιαιτερότητες του νερού ως φυσικό διαθέσιµο απαιτούν την ύπαρξη µιας 

νοµοθεσίας, η οποία δεν θα επιτρέπει την απολύτως ελεύθερη εµπορευµατοποίησή του, 

διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διατήρηση των φυσικών και πατρογονικών αξιών 

του, αλλά και το νόµιµο δικαίωµα του καθένα για ανεφοδιασµό. Παρόλο που η 

επακριβής τήρηση των θεσµοθετηµένων περιβαλλοντικών νόµων είναι προφανής, 

εντούτοις τα πρόσφατα παραδείγµατα από τη διαχείριση των υδατικών πόρων της 

Ισπανίας παρουσιάζουν αυτή την ανάγκη ως ιδιαίτερα επιτακτική. Ειδικότερα, στην 

περίπτωση της δεξαµενής "Itoiz" της Ισπανίας, η οποία σηµειώνεται ότι δεν είναι ακόµη 

γεµισµένη, τα όρια ενός φυσικού αποθέµατος τροποποιήθηκαν, προκειµένου έτσι να 

αποφευχθεί η σχεδιαζόµενη ζώνη πληµµυρών, λαµβάνοντας µια καταδικαστική πρόταση 

από το εθνικό ακροατήριο. ∆ιευκρινίζεται ότι η ουσιαστική πρόκληση που 
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αντικατοπτρίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί 

σε κάθε περίπτωση εντός των προτεινόµενων χρονικών ορίων. Συνεχίζοντας, η νέα 

κουλτούρα για το νερό προτείνει έναν βαθύ ανασχηµατισµό των διοικητικών οργανώσεων, 

που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταµού, οι οποίες 

εξαρτώνται σήµερα από την γενική κατεύθυνση των υδραυλικών έργων. 

∆ιασαφηνίζεται ότι η διαχείριση του ύδατος είναι, ή καλύτερα πρέπει να είναι, 

περισσότερο σύνθετη από την απλή κατασκευή των δηµόσιων υδραυλικών έργων. 

Ειδικότερα, είναι  απαραίτητη η συνεύρεση, η διαβούλευση και η συµφωνία µεταξύ 

διαφόρων επαγγελµατιών, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές επιστηµονικές 

πειθαρχίες, διαφοροποιώντας έτσι το επαγγελµατικό προφίλ της κατεύθυνσης και του 

προσωπικού των αρµόδιων οργανώσεων, µέσω της ενσωµάτωσης µιας νέας γενεάς 

µηχανικών και λοιπών επιστηµόνων. 

Σηµειώνεται ότι στην Ισπανία τα περισσότερα συστήµατα άρδευσης, 

καταναλώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 85% του διαθέσιµου νερού, ενώ έχουν 

απώλειες της τάξης του 50% και η µέση αποδοτικότητα του νερού στον αστικό 

ανεφοδιασµό πλησιάζει στο 70%. Η νέα κουλτούρα για το νερό απαιτεί  µια αποδοτική 

χρήση του συγκεκριµένου διαθεσίµου, αναπτύσσοντας πολιτικές που βασίζονται κατά 

κύριο λόγο στη "διαχείριση  της ζήτησης" παρά στη "διαχείριση της προσφοράς". 

Αυτές οι πολιτικές περιλαµβάνουν τον εκσυγχρονισµό  της άρδευσης και των αστικών 

συστηµάτων ανεφοδιασµού, τις εκστρατείες για την αύξηση του ενδιαφέροντος της 

κοινωνίας προς τις τοποθετήσεις αποταµίευσης του νερού,  µέσα από διαφηµιστικές 

καµπάνιες, τον καθορισµό των καλύψεων γης και τον έλεγχο από ενδεχόµενα 

σύγκρουσης των ασύµβατων χρήσεων γης, καθώς και την ανάληψη των οικονοµικών και 

περιβαλλοντικών δαπανών όλων των χρηστών. 

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η χρησιµοποίηση των υπαρχουσών 

δεξαµενών θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί, µέσα από την προετοιµασία των διαχειριστικών 

σχεδίων για τις ξηρές περιόδους, προσθέτοντας τους περιβαλλοντικούς σκοπούς στους 

παραδοσιακούς στόχους τους(δηλαδή διατηρώντας ένα σταθερό επίπεδο ή 

κατασκευάζοντας υποδοµές αναψυχής), και παρακολουθώντας τον ευτροφισµό και τη 

διαδικασία εναπόθεσης των ιζηµάτων τους, προκειµένου να παραταθεί η λειτουργική 

τους αξία. Η νέα κουλτούρα για το νερό απαιτεί την επακριβή επιστηµονική αυστηρότητα 

στις µελέτες και στη διαδικασία προγραµµατισµού, µε ταυτόχρονο τρόπο στα τεχνικά, 

κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα. Ένας καλός προγραµµατισµός ξεκινά µε µια 

κατάλληλη διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης και των προβληµάτων της, τα οποία 

δεν έχουν αναλυθεί σε βάθος σε προηγούµενες φάσεις διαχείρισης των υδάτων. Η  εξ’ 

αρχής υπόθεση ότι η κατασκευή των φραγµάτων και των εκτροπών των λεκανών 

απορροής είναι θετική, αποτέλεσε ένα σηµάδι νεωτερισµού και µια συµβολή για την 

"ανάπτυξη" της Ισπανίας, µε αποτέλεσµα οι περιβαλλοντικές µελέτες του δηµοσίου να 
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εκπονούνται κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να δικαιολογήσουν τα ήδη εγκεκριµένα 

δηµόσια έργα. Ιδιαίτερη εντύπωση µάλιστα προξενεί το γεγονός ότι εκείνες οι µελέτες, οι 

οποίες δεν υποστηρίζανε τις προοριζόµενες κατασκευές, αγνοούνταν ή υποβαθµίζονταν 

στο έπακρο. Για τους λόγους αυτούς το Υπουργείο  περιβάλλοντος της Ισπανίας διέταξε 

τη σύνταξη µιας έκθεσης αναθεώρησης του συστήµατος διαχείρισης των υδατικών 

πόρων, σε τουλάχιστον 80 µελετητές υψηλού επιστηµονικού κύρους και διαφορετικών 

ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονταν στα ισπανικά πανεπιστήµια και στα ερευνητικά 

κέντρα. Σηµειώνεται ωστόσο ότι οι εκθέσεις αυτές ουδέποτε δηµοσιεύθηκαν από το 

Υπουργείο, ούτε διαβιβάστηκαν στο κοινό, παρά τις συνεχείς απαιτήσεις της ένωσης 

για την νέα κουλτούρα για το νερό και το γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές αποτελούσαν 

µελέτες της δηµόσιας διοίκησης. Επισηµαίνεται πως όταν η ένωση για την νέα 

κουλτούρα για το νερό συγκέντρωσε 67 από αυτές τις εκθέσεις και τις δηµοσίευσε, 

διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω εκθέσεις ήταν εξαιρετικά κριτικές απέναντι στις 

προηγούµενες τεχνικές διαχείρισης των υδατικών πόρων και έτσι τα συµπεράσµατά τους 

ήταν αρνητικά(Arrojo-Agudo, 2001b).  

Η  ευφυής και λιτή εφαρµογή των σύγχρονων τεχνολογιών της αφαλάτωσης, της 

επαναχρησιµοποίησης του νερού, της συνδετικής χρήσης µε τα υπόγεια νερά, της 

επεξεργασίας των λυµάτων και άλλων αντίστοιχων µεθόδων είναι δυνατόν να αποβεί 

εξαιρετικά χρήσιµη στο επίτευγµα της Αειφόρου Ανάπτυξης και προσφέρει πολύ 

φτηνότερες λύσεις για τους σκοπούς ανεφοδιασµού του υδατικού αποθέµατος µιας 

περιοχής. Σηµειώνεται ότι η τεχνική της αφαλάτωσης των θαλασσίων υδάτων στο 

Νοτιοανατολικό τµήµα της Ισπανίας είναι σχεδόν 50% λιγότερο ακριβή από το να 

µεταφερθούν τα ύδατα από τον ποταµό "Ebro" στις ίδιες περιοχές(Arrojo, 2003). 

Προκειµένου βέβαια να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού και η οικολογική ποιότητα των 

ποταµών, οι υγρότοποι και τα νερά των εκβολών των ποταµών θα πρέπει να 

αποτελέσουν µια προτεραιότητα στις υδατικές πολιτικές. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

µόνο µέσω της ελαχιστοποίησης των πηγών ρύπανσης, τόσο από τις βιοµηχανίες, όσο και 

από τις αστικές περιοχές, οι οποίες αυξάνουν και ολοκληρώνουν τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας23 και δηµιουργούν νέους ή αποκαθιστούν τους υπάρχοντες υγρότοπους για 

να ελαχιστοποιηθεί η ρύπανση από τις µη σηµειακές πηγές ρύπανσης της γεωργίας. Οι 

πρόσφατες πληµµύρες στην κοιλάδα του ποταµού "Ebro" παρακίνησαν την οργάνωση 

από την ένωση για την νέα κουλτούρα για το νερό, καθώς και ένα επιστηµονικό τµήµα 

του πανεπιστηµίου "Zaragoza", οι οποίοι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα µέτρα για 

τη διαχείριση των πληµµυρών πρέπει να εγκριθούν,  καθώς επίσης και ο κατάλληλος 

σχεδιασµός των χρήσεων γης στις ζώνες πληµµυρών και η χρήση των φυσικών 

ικανοτήτων ελασµατοποίησης των ποτάµιων υγροτόπων, αντί του παραδοσιακού 

                                                 
23 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις απουσιάζουν ακόµη σε πολλά χωριά 
της Ισπανίας και βιοµηχανικά συγκροτήµατα. 
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ελέγχου πληµµυρών όπως τα αναχώµατα και οι δεξαµενές(Torrecilla and Gill, 2003). 

∆ιευκρινίζεται ότι η διαχείριση των πληµµυρών δεν είναι απλώς περισσότερο αποδοτική 

από οικονοµικής πλευράς, αλλά παράλληλα συµβάλλει στη διατήρηση του ποτάµιων 

οικοσυστηµάτων και της φυσικής κληρονοµιάς. Πράγµατι, τα χαοτικά µέτρα ελέγχου 

των πληµµυρών πρέπει να αναθεωρηθούν από τις αρµόδιες οργανώσεις και σηµειώνεται 

ότι µπορούν να περιοριστούν στην προστασία των ενισχυµένων αστικών περιοχών στο 

µέλλον.  

Η  γνώση και η ψυχαγωγική χρήση των ποταµών και των υπόλοιπων υδατικών 

οικοσυστηµάτων πρέπει να προωθηθούν σε µεγάλο βαθµό. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι 

άνθρωποι δεν µπορούν να εκτιµήσουν µε ακρίβεια ό,τι δεν γνωρίζουν. Η ναυσιπλοΐα, η 

παρατήρηση της ορνιθοπανίδας, η αλιεία, ο περίπατος και η ποδηλασία στην όχθη ενός 

ποταµού µπορούν να ιδωθούν µε έναν συµβατό τρόπο µε τη διατήρηση των αξιών των 

οικοσυστηµάτων. Επιπλέον, οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους 

ποταµούς πρέπει να αναδειχθούν στον µέγιστο δυνατό βαθµό, καθώς η ποτάµια 

ναυσιπλοΐα αποτελεί µια µαγευτική εµπειρία για την οµορφιά τους. Ίσως θα πρέπει να 

υπενθυµίσουµε ότι ένας τρόπος διαβίωσής των ανθρώπων, ο οποίος παραβλέπει τις αξίες 

των ποταµών, οδηγεί αναπόδραστα στην διαρκή και εντεινόµενη καταστροφή  τους. 

Εν κατακλείδι, αξίζει να ειπωθεί ότι η νέα κουλτούρα για το νερό αναγνωρίζει την 

ανάγκη της  τήρησης των κανόνων ηθικής που αφορούν τα ύδατα,  η οποία θα εγγυόταν 

τα δικαιώµατα όλων των µειονεκτικών οµάδων, οι οποίες επηρεάζονται από την 

κατασκευή ενός φράγµατος, και ιδίως το δικαίωµα των µελλοντικών γενεών να 

χρησιµοποιήσουν την παγκόσµια υδρολογική κληρονοµιά. ∆εδοµένου ότι ένας ποταµός 

δεν είναι απλώς ένας απλός πόρος για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, αλλά 

επιπρόσθετα ένα σπουδαίο µέρος της ταυτότητας µιας περιοχής και της φυσικής της 

κληρονοµιάς, η διαχείρισή τους υπερβαίνει τις µονόπλευρες τεχνικές συζητήσεις και 

απαιτεί µια βαθύτερη πνευµατική συζήτηση(EWA, 2005:12). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

3.1. Γενικά 

 Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί τη µετάβαση από το "εισαγωγικό τµήµα" στο "κυρίως 
θέµα" της ερευνητικής διαδικασίας, δεδοµένου ότι αναφέρεται στο βασικό αντικείµενο 

της ∆ιπλωµατικής Εργασίας, το οποίο συνίσταται στην αναλυτική καταγραφή, 

διερεύνηση και αξιολόγηση των σηµαντικότερων δεσµεύσεων της Ε.Ε. στον κλάδο της 

Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων. Για το λόγο αυτό επισηµαίνεται ότι 

το εν λόγω κεφάλαιο είναι και το µεγαλύτερο σε έκταση, σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

κεφάλαια της ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Συνεχίζοντας, αξίζει να ειπωθεί ότι το νοµοθετικό 

πλέγµα της Ε.Ε. στον τοµέα του περιβάλλοντος, και ειδικότερα στον κλάδο των υδατικών 

πόρων είναι εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο και έχει ως αφετηρία του τη χρονολογία 

του 1975, µέσω της θέσπισης της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ "Περί της Απαιτούµενης 

Ποιότητας των Υδάτων Επιφάνειας που Προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιµου Ύδατος" 

στις 25 Ιουλίου του 1975. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της 

ιστοσελίδας της Ε.Ε., από το έτος 1975 έως το 2006 έχουν εκδοθεί περισσότερες από 51 

Νοµικές ∆εσµεύσεις, οι οποίες διακρίνονται ως ακολούθως:     

• 23 Οδηγίες. 

• 2 Κανονισµοί. 

• 11 Αποφάσεις. 

• 5 Συµβάσεις. 

• 3 Πρωτόκολλα. 

• 6 Ψηφίσµατα και 

• 1 Συµφωνία. 

Στο κεφάλαιο αυτό ωστόσο, παρατίθενται µε χρονολογική σειρά, µόνο οι 17 

σηµαντικότερες Κοινοτικές Οδηγίες, οι οποίες σηµειώνεται ότι διαγράψανε και το 

πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας των υδάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ στην αρχή 

του κεφαλαίου γίνεται µια συνοπτική ιστορική αναδροµή της ευρωπαϊκής πολιτικής των 

υδατικών πόρων, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο αυτή µεταβλήθηκε διαµέσου του 

χρόνου. 

 

3.2. Ιστορικό Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων στην Ευρώπη 

 Η διαδικασία της ανάπτυξης ενός κοινοτικού θεσµικού πλαισίου για τους υδατικούς 

πόρους είναι δυνατόν να ταξινοµηθεί χρονικά σε τρεις βασικές περιόδους. Συγκεκριµένα, 

η πρώτη περίοδος ξεκινά το έτος 1975 µε τη θέσπιση της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ για τα 

επιφανειακά ύδατα, καθώς και την Οδηγία 79/869/ΕΟΚ για την ποιότητα του πόσιµου 

 - 77 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

νερού. ∆ιευκρινίζεται ότι οι πρώτες αυτές Οδηγίες στόχευαν κατά κύριο λόγο στον 

καθορισµό προτύπων ποιότητας του νερού, καθώς και στην προστασία των επιφανειακών 

υδάτων, τα οποία προορίζονταν για άντληση(Da-Cunha, 1989:13). Η δεύτερη περίοδος 

της Κοινοτικής Νοµοθεσίας για το νερό ξεκινάει το έτος 1991, όπου για πρώτη φορά δεν 

επικεντρώνεται µόνο στον ορισµό αποδεκτών προτύπων ποιότητας του νερού, αλλά και 

στον έλεγχο της ρύπανσης ως µέσο επίτευξης των προτύπων αυτών. Σηµειώνεται ότι το 

νέο νοµικό πλαίσιο περιλαµβάνει την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τη διαχείριση των αστικών 

υγρών αποβλήτων, την Οδηγία για την ποιότητα του πόσιµου νερού, την Οδηγία 

91/676/ΕΟΚ για τα νιτρικά, καθώς και τη Οδηγία 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωµένη 

πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Ακολούθως, η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (Water 

Framework Directive-WFD) αποτελεί το λεγόµενο "τρίτο κύµα" της Ευρωπαϊκής 

Νοµοθεσίας για τους υδατικούς πόρους, δεδοµένου ότι συνδυάζει µε ποικίλους τρόπους 

τα δύο προηγούµενα νοµοθετικά πλαίσια. Πρώτα απ’ όλα είναι άξιο αναφοράς το γεγονός 

ότι εισάγει µια ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση στη διαδικασία διαχείρισης των 

υδατικών πόρων, η οποία επιτυγχάνεται εντός των ορίων των λεκανών απορροής 

ποταµού και συνδέεται µε αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά µε γεωγραφικά και 

γεωµορφολογικά όρια, και όχι µε διοικητικά. Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι είναι αδύνατο να 

εξετάζεται το θέµα της ποιότητας του νερού, ξεχωριστά από άλλα θέµατα, όπως είναι ο 

έλεγχος της ρύπανσης και η προστασία των υπόγειων υδάτων. Έµφαση θα πρέπει να 

δοθεί στο γεγονός πως όταν η Οδηγία 2000/60/ΕΚ τεθεί σε πλήρη εφαρµογή, θα 

αντικαταστήσει όλες τις προηγούµενες Οδηγίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση των 

υδάτων, οι οποίες είναι οι κάτωθι: 

 Η Οδηγία για τη διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων. 

 Η Οδηγία για τα Νιτρικά. 

 Η Οδηγία της ρύπανσης, που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες. 

 Η Οδηγία για την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης. 

 Η Οδηγία για την απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται 

για την παραγωγή πόσιµου νερού. 

 Η Οδηγία για τις µεθόδους µέτρησης και τη συχνότητα δειγµατοληψιών και 

ανάλυσης των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου 

νερού. 

 Η Οδηγία για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται 

από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες. 

 Η Οδηγία για την ποιότητα των υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης 

για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών. 

 Η Οδηγία για την απαιτούµενη ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή. 

 Η Οδηγία για την ποιότητα του πόσιµου νερού. 
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 Η Οδηγία για την καθιέρωση κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την 

ποιότητα των υδάτων. 

 Η Οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. 

 Η Οδηγία για την προτεινόµενη οικολογική ποιότητα των υδάτων(European 

Commission, 2000).   

Οι αρχικές διαδικασίες για τη σύνταξη της Οδηγίας-Πλαισίου για τα Ύδατα ξεκίνησαν το 

έτος 1995 µε τη Συµφωνία της Περιβαλλοντικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτολµήσουν µια συνολική και ολιστική προσέγγιση στην 

πολιτική διαχείρισης των υδατικών πόρων(WWF, 2000). Μετά τη Συµφωνία αυτή, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε µια αρχική ανακοίνωση για τη νέα νοµοθεσία στη 

διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύµφωνα µε την εν λόγω ανακοίνωση, οι πρωταρχικοί 

στόχοι της νέας νοµοθεσίας συνοψίζονται στους εξής: 

• Αντικατάσταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας µε ένα πλήρες θεσµικό πλαίσιο. 

• Καθιέρωση κοινών όρων στην ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό. 

• Ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων24. 

• Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση, η οποία θα λαµβάνει υπόψη, τόσο την ποιότητα, όσο και 

την ποσότητα των υδατικών πόρων. 

• Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση, η οποία θα λαµβάνει υπόψη, τόσο τους επιφανειακούς, 

όσο και τους υπόγειους υδατικούς πόρους. 

• Αντιστοιχία των περιβαλλοντικών µέτρων και µεθόδων (για παράδειγµα έλεγχος της 

ρύπανσης) µε περιβαλλοντικούς στόχους (για παράδειγµα διασφάλιση της ποιότητας 

του νερού). 

Στην επόµενη σελίδα ακολουθεί πίνακας µε την ιστορική αναδροµή της 

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσία για το νερό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated Water Resources Management) 
αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αντιµετωπίζουν τα διάφορα τµήµατα των υδατικών 
συστηµάτων και του περιβάλλοντος, µε βάση τις διαλεκτικές τους σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις, ούτως 
ώστε να αποφεύγονται οι αναποτελεσµατικές τοµεακές λύσεις. 
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   Πίνακας 3.1.: Ιστορική Αναδροµή της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για το Νερό 

Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Με Επίκεντρο τον Καθορισµό Κριτηρίων 

Ποιότητας Νερού 

 

1975 Οδηγία για τα Επιφανειακά Νερά 

1980 Οδηγία για την Ποιότητα του Πόσιµου Νερού 

Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Με Επίκεντρο τον Έλεγχο της Ρύπανσης του 

Νερού 

 

1991 Οδηγία για τη ∆ιαχείριση των Αστικών Υγρών 

Αποβλήτων 

1991 Οδηγία για τα Νιτρικά 

1996 Οδηγία για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο 

της Ρύπανσης 

Η ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

(Ο∆ΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ) 

Ολοκληρωµένη Προσέγγιση 

 

Φεβρουάριος 1996 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική για το Νερό 

Φεβρουάριος 1997 Πρόταση της Επιτροπής για µια Οδηγία Πλαίσιο για 

το Νερό 

Νοέµβριος 1997 Η Επιτροπή Τροποποιεί την Πρόταση Κατόπιν 

∆ιαβουλεύσεων 

Ιανουάριος 1998 Η Επιτροπή Εµπλέκει στη ∆ιαδικασία 

Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για 

την Τροποποίηση του Παραρτήµατος V της 

Προτεινόµενης Οδηγίας 

Φεβρουάριος 1998 Περαιτέρω Τροποποίηση της Πρότασης Κατόπιν 

∆ιαβουλεύσεων 

Ιούνιος 1998 Το Συµβούλιο των Υπουργών Υιοθετεί µια Υπό 

Όρους Κοινή Θέση για την Οδηγία 

Καλοκαίρι 1998 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Τροποποιεί την Προτεινόµενη Οδηγία 

και Εκφράζει Ουσιαστικές Αντιθέσεις σε Σχέση µε 

τις Θέσεις του Συµβουλίου των Υπουργών και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Φθινόπωρο-Χειµώνας 1998 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Χρονοτριβεί Σκόπιµα 

Κατά την Πρώτη Ανάγνωση της Οδηγίας, 

Προκειµένου να Έχει ∆ικαίωµα Συναπόφασης 

Ιανουάριος 1999 Άτυπες Συµβιβαστικές Συνοµιλίες Μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Συµβουλίου των Υπουργών, Υπό 

την Αιγίδα της Γερµανικής Προεδρίας της Ε.Ε.  

Φεβρουάριος 1999 Πρώτη Ανάγνωση Από το Κοινοβούλιο και 

Υπερψήφιση των 120 Τροποποιήσεων που πρότεινε 
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η Επιτροπή Περιβάλλοντος 

Καλοκαίρι 1999 Η Νοµοθετική ∆ιαδικασία Καθυστερεί Λόγω 

Εκλογών για την Ανάδειξη του Νέου Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Αποδέχεται Πολλές από 

τις Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου, αλλά το 

Συµβούλιο Υπουργών τις Αρνείται και Επανέρχεται 

στη Συµφωνία του Ιουνίου του 1998. 

Φθινόπωρο-Χειµώνας 1999 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου 

Παρουσιάζει Εκ Νέου Τις Προτεινόµενες 

Τροποποιήσεις τις Γνωρίζοντας Ότι θα Έχει το 

∆ικαίωµα της Συναπόφασης. 

Φεβρουάριος 2000 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Προχωράει σε ∆εύτερη 

Ανάγνωση της Οδηγίας, Αποδεχόµενο το Σύνολο των 

Τροποποιήσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και 

Παράλληλα Αψηφώντας την Κοινή Στάση που 

Υιοθετεί το Συµβούλιο των Υπουργών 

Μάιος 2000 Ο Πρώτος Κύκλος των Επίσηµων Συµβιβαστικών 

Συνοµιλιών Μεταξύ των Οργάνων της Ε.Ε. κρίνεται 

ως Ανεπιτυχής. 

Ιούνιος 2000 Ο ∆εύτερος Κύκλος των Επίσηµων Συµβιβαστικών 

Συνοµιλιών Καταλήγει σε µια Συµβιβαστική Οδηγία 

Πλαίσιο για το Νερό. 

Σεπτέµβριος 2000 Το Κείµενο που Συντάχθηκε Κατά τις Συµβιβαστικές 

Συνοµιλίες Εγκρίθηκε Τυπικά από την Ολοµέλεια 

του Κοινοβουλίου και το Συµβούλιο Υπουργών. 

∆εκέµβριος 2000 Η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) 

∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα (22 

∆εκεµβρίου 2000) και τα Κράτη-Μέλη Έχουν 3 

Χρόνια για να την Ενσωµατώσουν στην Εθνική τους 

Νοµοθεσία 

        Πηγή: Καΐκα, 2004 

Αξίζει να ειπωθεί ότι η απόφαση για την ολοκληρωτική µεταρρύθµιση της σχετικής µε το 

νερό νοµοθεσίας της Ε.Ε., έλαβε χώρα εντός ενός πλαισίου γρήγορων πολιτικών, 

οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων. Η αλλαγή του τρόπου θεώρησης, χρήσης και 

διαχείρισης του νερού, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, οφείλεται κατά 

κύριο λόγο σε τρεις βασικούς παράγοντες: 

 Ο πρώτος βασικός παράγων ήταν η ταχύτατη αύξηση του αριθµού των ατόµων που 

εµπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και η 

αναδιαµόρφωση του ρόλου καθενός από αυτούς. Ειδικότερα, οι κοινωνικές σχέσεις 

ισχύος, οι διαµάχες και οι συγκρούσεις σε θέµατα προσφοράς και ζήτησης νερού 

γίνονται ολοένα και περισσότερο σύνθετες και πολυεπίπεδες. Συχνά µάλιστα 

περιβάλλονται από ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα και έχουν άµεσες κοινωνικές και 

πολιτικές επιπτώσεις(Swyngedouw, 1997). Έτσι λοιπόν η ανάπτυξη των αστικών 
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περιοχών, µε τη συνεπακόλουθη επέκταση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και την 

ανάγκη αξιοποίησης των υδατικών πόρων από ολοένα και µεγαλύτερες αποστάσεις (οι 

οποίες σηµειώνεται ότι αρκετές φορές ξεπερνούν ακόµη και τα εθνικά σύνορα των 

κρατών-µελών), οδήγησε, τόσο σε τοπικές, όσο και σε διακρατικές συµφωνίες για την 

κοινή χρήση και διαχείριση των υδατικών πόρων. Πέραν αυτού, αποτέλεσε την αφορµή 

για τη δηµιουργία νέων οργανισµών, που θα είναι αρµόδιοι για την τήρηση και 

επίβλεψη των εν λόγω συµφωνιών. Το σηµαντικότερο όµως αποτέλεσµα της 

απελευθέρωσης, και κατά συνέπεια της συνεπακόλουθης διεθνοποίησης της αγοράς του 

νερού, πιθανώς να ήταν η εισαγωγή του ιδιωτικού τοµέα, µε τη µορφή ενός ισχυρού 

"παίκτη", στο αντικείµενο της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Σύµφωνα µε τον 

Neto(1998) ακριβώς αυτή η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, έκανε αναγκαία µια ριζική 

θεσµική µεταρρύθµιση από την οποία προέκυψε ένα διαρκώς αυξανόµενο και 

περισσότερο σύνθετο σύστηµα ενδιαφερόµενων φορέων και οργανισµών(κυρίως 

κυβερνητικών και βιοµηχανικών), µέσω των οποίων θα πρέπει να ρυθµίζεται και να 

ελέγχεται η αγορά του νερού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μ. Βρετανίας, 

όπου η δοµή του συστήµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων έγινε αρκετά πιο 

πολύπλοκη µετά την ιδιωτικοποίηση του ύδατος, το έτος 1989. Οι επενδύσεις πλέον σε 

έργα υποδοµής για την προσφορά του νερού δεν αποτελούν απλώς ένα τµήµα των 

κρατικών σχεδίων για την εκάστοτε αύξηση της κατανάλωσης του νερού, αλλά 

αποτελούν συγχρόνως ευκαιρίες για τη δηµιουργία νέων αγορών, οι οποίες θα 

βασίζονται στους νόµους της αγοράς και θα ρυθµίζονται από νέες θεσµικές 

δοµές(Saleth, 2000: 186). 

 Ο δεύτερος παράγοντας της αλλαγής στον τρόπο θεώρησης, χρήσης και διαχείρισης 

του νερού αποτέλεσε ουσιαστικά άµεση συνέπεια και προέκταση του πρώτου, και 

συγκεκριµένα ήταν η σηµαντική αύξηση των κέντρων εξουσίας και των επιπέδων 

λήψης αποφάσεων(Ernst, 1994). Το πολυσύνθετο σύστηµα των ενδιαφερόµενων 

φορέων και οργανισµών, οι οποίοι ήταν αρµόδιοι για τη διαχείριση των υδατικών 

πόρων σε εθνικό, υπερεθνικό (ευρωπαϊκό) και πλανητικό επίπεδο, µετατόπισε την 

πολιτική και οικονοµική προσέγγιση, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης από το τοπικό 

στο διεθνές επίπεδο(Ogden, 1995). Σηµειώνεται ότι αυτή η µετατόπιση απεικονίζει και 

ενισχύει την τάση σε διεθνές επίπεδο, για τον επαναπροσδιορισµό και τη µεταβολή της 

διαβάθµισης των κέντρων εξουσίας, µε την Ε.Ε. να συµπεριλαµβάνεται µεταξύ αυτών. 

Η διαβάθµιση των κέντρων εξουσίας και αποφάσεων, οφείλεται µε τη σειρά της σε µια 

ευρύτερη τάση µετατόπισης από το κεϋνσιανό υπόδειγµα της κεντρικής, κρατικά 

καθοδηγούµενης και ελεγχόµενης διοίκησης, σε ένα µετα-κεϋνσιανό υπόδειγµα 

διοίκησης, το οποίο βασίζεται σε κατακερµατισµένες οµάδες λήψης 

αποφάσεων(Getimis et al, 2002). Οι οµάδες αυτές σχηµατίζουν µεταξύ τους επίσηµους 

και άτυπους θεσµούς, οι οποίοι κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ξεπερνούνε 
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µερικές φορές τα εθνικά σύνορα. Εντούτοις, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι αυτό δε 

συνεπάγεται πως η κάθε οµάδα δεν έχει καθορισµένες αρµοδιότητες και δικαιοδοσίες, 

αλλά αντίθετα ότι οι συσχετισµοί των αρµοδιοτήτων σε κάθε θεσµό δεν είναι κάτι το 

στατικό, αλλά διαµορφώνονται και εξελίσσονται µέσα από τη συνεργασία των 

διαφόρων οµάδων(Harvey, 1989). Έτσι λοιπόν µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ25 για 

παράδειγµα, πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα µια σηµαντικότατη µετατόπιση των 

αρµοδιοτήτων  µεταξύ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, των Υπουργών και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 Ο τελευταίος σηµαντικός παράγοντας είναι η αυξηµένη ευαισθητοποίηση για το 

περιβάλλον. Σηµειώνεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούσε µια έννοια, 

σχεδόν ανύπαρκτη κατά τα πρώτα στάδια της βιοµηχανικής αστικοποίησης, η οποία 

ωστόσο έχει µετεξελιχθεί σε µια εξέχουσα έννοια την τελευταία δεκαετία, στις 

περισσότερες συζητήσεις που αφορούν τα ζητήµατα προσφοράς και διαχείρισης των 

υδατικών πόρων, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης(European Commission, 1992). Σε 

αυτή την κατεύθυνση, αξίζει να ειπωθεί ότι η κατασκευή ενός φράγµατος σε µια χώρα 

της Ε.Ε. δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, παρά µόνο εάν συνοδεύεται από την αντίστοιχη 

µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Όπως αναφέρουν οι Pretty and 

Ward(2001) στις µέρες µας έχει συσσωρευτεί µια ανεξάντλητη ποσότητα "κοινωνικού 

κεφαλαίου", η οποία επενδύεται στην αειφορική διαχείριση και προστασία του 

περιβάλλοντος. Το εν λόγω "κεφάλαιο" περιλαµβάνει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(Non Governmental Organisations-NGOs), οργανισµούς και οµάδες πολιτών, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή της περιβαλλοντικής προστασίας. Η εµφάνιση όλων 

των παραπάνω είχε ως επακόλουθο τη δηµιουργία µας παγκόσµιας οµάδας  

"διακεκριµένων περιβαλλοντολόγων", η οποία προσαρτήθηκε σε κυβερνητικές και µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και στον ιδιωτικό τοµέα. Η θεµατολογία και οι 

διαβουλεύσεις, µεταξύ των διαφόρων περιβαλλοντικών οµάδων και οργανισµών 

έρχονται διαρκώς σε αντιπαράθεση µε τα οικονοµικά και πολιτικά ζητήµατα που 

βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη σε τοπικό, εθνικό και πλανητικό επίπεδο, Ιδιαίτερη 

µνεία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η ανάδειξη των εµπλεκόµενων φορέων, καθώς 

και των νέων θεσµών και τρόπων διακυβέρνησης είχαν σηµαντικότατες συνέπειες στις 

                                                 
25 Η Συνθήκη του Άµστερνταµ συνάφθηκε µε πολιτική συµφωνία στις 17 Ιουνίου και υπογράφηκε 
στις 2 Οκτωβρίου του 1997. Σκοπός της Συνθήκης ήταν να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες θεσµικές και 
πολιτικές συνθήκες, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιµετωπίσει µελλοντικές 
προκλήσεις όσον αφορά, µεταξύ άλλων, την ταχεία εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης, τη διεθνοποίηση 
της οικονοµίας και των επιπτώσεών της στην απασχόληση, την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, της 
διεθνούς εγκληµατικότητας και του εµπορίου ναρκωτικών, τις οικολογικές ανισορροπίες και τις 
απειλές για τη δηµόσια υγεία. Αναφορικά µε τη διάρθρωσή της, επισηµαίνεται ότι η Συνθήκη του 
Άµστερνταµ απαρτίζεται από τρία µέρη, ένα παράρτηµα και δεκατρία πρωτόκολλα. Παράλληλα, η 
διακυβερνητική διάσκεψη θέσπισε πενήντα µία δηλώσεις που έχουν προσαρτηθεί στην τελική πράξη 
της. 
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διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και στις µεθόδους έκφρασης της πολιτικής 

συµφωνίας ή διαφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, µια νέα τακτική "πολιτικών 

πράξεων"(doing politics) προέκυψε, µέσω της οποίας η πολιτική δράση µε την 

παραδοσιακή της µορφή (συγκεντρώσεις, οδοφράγµατα και απεργίες) έδωσε τη θέση 

της στις διαδικασίες συµµετοχικού σχεδιασµού26(Kearns, 1995). 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου εξετάζεται χωριστά η κάθε Οδηγία της Ε.Ε. για την 

προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων. 

 

3.3. Η Οδηγία 75/440/ΕΟΚ "Περί της Απαιτούµενης Ποιότητας των Υδάτων 

Επιφάνειας που Προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιµου Ύδατος" 

3.3.1. Περιγραφή της Οδηγίας 

Η εν λόγω Οδηγία αφορά τις απαιτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιεί η 

ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται να 

χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ποσίµου ύδατος, κατόπιν εφαρµογής κατάλληλης 

επεξεργασίας. Σηµειώνεται ότι για την έκδοση της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ λήφθηκαν 

προηγουµένως υπόψη από το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δύο βασικοί 

παράγοντες: 

1.  Η χρησιµοποίηση των πηγών ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, 

καθιστά αναγκαία τη µείωση της ρύπανσης του νερού, προκειµένου έτσι να 

προστατευθεί αποτελεσµατικά η δηµόσια υγεία. 

2.  Οι διαφορές µεταξύ των σχετικών µε τα επιφανειακά ύδατα διατάξεων, που 

εφαρµόζονταν έως το 1975 στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., ενδέχονταν να δηµιουργήσουν 

άνισους όρους ανταγωνισµού και να προξενήσουν έτσι δυσµενείς επιπτώσεις στη 

λειτουργία της κοινής αγοράς. 

Κατά την έννοια της Οδηγίας, τα επιφανειακά ύδατα υποδιαιρούνται σε τρεις 

οµάδες Α1, Α2 και Α3, οι οποίες αντιστοιχούν στις ανάλογες υποδεικνυόµενες µεθόδους 

επεξεργασίας και προσδιορίζονται οι απαιτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιεί η 

ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, προκειµένου έτσι να επαρκεί η εφαρµογή της 

εκάστοτε υποδεικνυόµενης επεξεργασίας(Ανδρεαδάκης, 2006). Συγκεκριµένα: 

• Για τα ύδατα κατηγορίας Α1 απαιτείται απλή φυσική επεξεργασία και απολύµανση, 

όπως είναι για παράδειγµα ταχεία διήθηση και απολύµανση. 

                                                 
26 Επισηµαίνεται ότι στα πλαίσια ενός συµµετοχικού σχεδιασµού οι διάφορες οµάδες των πολιτών 
συµµετέχουν ενεργά από τα πρώτα βήµατα του σχεδιασµού και δεν καλούνται τυπικά την τελευταία 
στιγµή να συζητήσουν έτοιµες προτάσεις και λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο διαµορφώνεται ένας 
καινούριος ρόλος για τους αναπτυξιακούς φορείς της κάθε περιοχής, καθώς θα πρέπει να συντονίζουν, 
να κατευθύνουν, να εκφράζουν, να εξειδικεύουν και να υλοποιούν τις επιθυµίες του κοινού, και όχι 
απλώς να «κατασκευάζουν» σχέδια. Έτσι λοιπόν θα επιτευχθεί µε την πάροδο του χρόνου το πρότυπο 
της «εκπαιδευόµενης κοινωνίας» (learning society), µιας κοινωνίας δηλαδή που µέσα από τις 
διαδικασίες που συµµετέχει ενεργά, µαθαίνει να βελτιώνει τις αποφάσεις της και να εκφράζει 
καλύτερα αυτό που θέλει(Αραβαντινός, 1997:90). 
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• Για τα ύδατα κατηγορίας Α2 απαιτείται οµαλή φυσική επεξεργασία, χηµική 

επεξεργασία και απολύµανση, όπως είναι για παράδειγµα προ-χλωρίωση, πήξη, 

κροκύδωση, καταστάλαξη, διήθηση και απολύµανση(τελική χλωρίωση). 

• Στα ύδατα κατηγορίας Α3 αντιστοιχεί εντατική φυσική και χηµική επεξεργασία, 

τελική επεξεργασία και απολύµανση, όπως είναι για παράδειγµα έντονη 

χλωρίωση(break point chlorination), προσθήκη κροκιδωτικών, κροκίδωση, καθίζηση, 

διήθηση, τελική επεξεργασία(ενεργός άνθρακας) και απολύµανση(όζον, τελική 

χλωρίωση)(Ανδρεαδάκης, 2006).  

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι βάσει του Άρθρου 3 της Οδηγίας, τα Κράτη-

Μέλη καθορίζουν για όλα τα σηµεία δειγµατοληψίας τις εφαρµοστέες τιµές στα 

επιφανειακά ύδατα ως προς ένα πλήθος παραµέτρων (39), ορισµένες εκ των οποίων είναι: 

o Το σύνολο των αιωρούµενων υλών (mg/l) 

o Η θερµοκρασία (0C) 

o Η αγωγιµότητα (mus/cm) 

o Τα Νιτρικά (mg/1) 

o Τα Φθοριούχα (mg/1) 

o Ο διαλυµένος Σίδηρος (mg/l Fe) 

o Το Μαγγάνιο (mg/l Mn) 

o Ο Χαλκός (mg/l Cu) και 

o Ο Ψευδάργυρος (mg/l Zn) 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι τα επιφανειακά ύδατα, που έχουν φυσικά, 

χηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, κατώτερα των υποχρεωτικών περιοριστικών 

τιµών που αντιστοιχούν στη µέθοδο επεξεργασίας Α3, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για την παραγωγή ποσίµου ύδατος, παρά µόνο στην περίπτωση που υποστούν την 

κατάλληλη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της αναµίξεως, ώστε να ανακτήσουν 

ποιοτικά χαρακτηριστικά ύδατος, σύµφωνα µε τα πρότυπα της ποιότητος του ποσίµου 

ύδατος. Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Οδηγίας 

είναι η συνεχής βελτίωση των συστατικών στοιχείων του περιβάλλοντος, και ιδίως των 

υδάτων. Για το λόγο αυτό τα Κράτη-Μέλη υποχρεώνονται να καθορίσουν συστηµατικό 

πρόγραµµα δράσης για τη βελτίωση των επιφανειακών υδάτων, και ιδίως της κατηγορίας 

Α3 για δέκα συνεχή έτη από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας. Επιπλέον, ο Κοινοτικός 

Νοµοθέτης έδωσε ένα χρονικό διάστηµα δύο ετών, προκειµένου τα Κράτη-Μέλη να 

ενσωµατώσουν την εξεταζόµενη Οδηγία στην εθνική τους νοµοθεσία. 

Στον πίνακα της ακόλουθης σελίδας παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των 

επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου ύδατος, σύµφωνα µε 

το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας. 
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Πίνακας 3.3.1: Χαρακτηριστικά Υδάτων Επιφάνειας Για Παραγωγή Πόσιµου Ύδατος 

Χαρακτηριστικό Α1  Α2  Α3  

 G I G I G I 

Νιτρικά 25,00 50,0  50,0  50,0 

ΝΟ3-Ν 5,65 11,3  11,3  11,3 

Φωσφορικά(mgP2O5/l) 0,4  0,700  0,7  

P 0,17  0,310  0,31  

Αµµωνία (mg/l) 0,05 1,00 1,500 2,00 4,00  

NH4-N 0,04  0,777 1,17 1,55 3,11 

G: Τιµή Οδηγός       

Ι: Επιτακτική Τιµή       

  Πηγή: Ανδρεαδάκης, 2006 

3.3.2. Ενσωµάτωση της Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία 

 Η εναρµόνιση της Κοινοτικής µε την Ελληνική Νοµοθεσία, έγινε µε την Έκδοση 

της ΚΥΑ 46399/4352/86(ΦΕΚ 438Β/3-7-86). Πριν συνεχίσουµε όµως, κρίνεται 

απαραίτητο να επισηµανθεί ότι, διαµέσου της εν λόγω ΚΥΑ συµµορφώθηκε η Ελληνική 

νοµοθεσία µε τις διατάξεις των ακόλουθων Κοινοτικών Οδηγιών: 

 Οδηγία 75/440/ΕΟΚ 

 Οδηγία 76/160/ΕΟΚ 

 Οδηγία 78/659/ΕΟΚ 

 Οδηγία 79/923/ΕΟΚ 

 Οδηγία 79/369/ΕΟΚ  

Έτσι λοιπόν, η συγκεκριµένη ΚΥΑ θεωρείται ως ιδιαίτερα σηµαντική για την προστασία 

των υδάτων της χώρας µας και ως εκ τούτου θα αναλυθούν στη συνέχεια οι βασικότερες 

ρυθµίσεις που προβλέπει.  

 Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις αρµόδιες υπηρεσίες, οργανισµούς 

και επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καταρτίζει προγράµµατα για την πρόληψη, 

τον εντοπισµό και τον περιορισµό της ρύπανσης των υδάτων. Οι φορείς λειτουργίας του 

δικτύου σταθµών (θέσεις δειγµατοληψιών και επιτόπιων µετρήσεων και αναλύσεων για 

τον έλεγχο της ποιότητας του νερού) υποχρεούνται να αποστέλλουν συστηµατικά στο 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ενηµερωτική έκθεση, η οποία κοινοποιείται στην Ε.Ε. και στα αρµόδια 

Υπουργεία.  

Με Βάση την ΚΥΑ, και σε πλήρη αντιστοιχία µε την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, τα 

επιφανειακά ύδατα υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες Α1, Α2, Α3, σύµφωνα µε τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, οι οποίες αντιστοιχούν σε κατάλληλες µεθόδους και 

σχήµατα επεξεργασίας. Ειδικότερα: 

♦ Κατηγορία Α1: Απλή φυσική επεξεργασία και απολύµανση, ήτοι ταχεία διήθηση και 

απολύµανση. 
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♦ Κατηγορία Α2: Οµαλή φυσική επεξεργασία, χηµική επεξεργασία και απολύµανση, ήτοι 

προχλωρίωση, συσσωµάτωση, κροκίδωση, καθίζηση, διήθηση, απολύµανση(τελική 

χλωρίωση). 

♦ Κατηγορία Α3: Εντατική φυσική και χηµική επεξεργασία, τελική επεξεργασία και 

προχωρηµένη απολύµανση, ήτοι χλωρίωση, µέχρι σηµείου θραύσης, συσσωµάτωση, 

κροκίδωση, καθίζηση, διήθηση, προσρόφηση(ενεργός άνθρακας) και απολύµανση(όζον, 

τελική χλωρίωση). 

Όπως η Κοινοτική Οδηγία, έτσι και η ΚΥΑ αναφέρει δύο τιµές για κάθε ποιοτική 

παράµετρο: α)Το Επιθυµητό Όριο(η αντίστοιχη τιµή G της Οδηγίας) και β)Το ανώτατο 

επιτρεπτό όριο(η αντίστοιχη τιµή Ι της Οδηγίας). Το επιθυµητό όριο είναι πρέπον να 

ακολουθείται, αλλά ωστόσο η παραβίασή του δεν είναι καθοριστική, όπως συµβαίνει 

στην περίπτωση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου. Τα επιφανειακά ύδατα θεωρείται ότι 

πληρούν τα κριτήρια ποιότητας σε περίπτωση που το 95% των δειγµάτων του Υδάτινου 

Σώµατος ικανοποιεί όλες τις ανώτατες επιτρεπτές παραµέτρους και το 90% των 

δειγµάτων τις υπόλοιπες επιθυµητές παραµέτρους. Η απόκλιση από τα επιθυµητά ή 

ανώτατα επιτρεπτά όρια κατά ποσοστό 10% ή 5% αντίστοιχα είναι αποδεκτή, µόνο στην 

περίπτωση που η εν λόγω υπέρβαση δεν προξενεί κινδύνους στη δηµόσια υγεία και δεν 

ξεπερνά κατά ποσοστό, µεγαλύτερο του 50% τα επιθυµητά ή ανώτατα επιτρεπτά 

όρια(εξαιρουµένων της θερµοκρασίας, του PH, του διαλυµένου Οξυγόνου και των 

µικροβιολογικών παραµέτρων). Επιπλέον, τα διαδοχικά δείγµατα νερού που λαµβάνονται 

σε κατάλληλα στατιστικά µεσοδιαστήµατα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα 

όρια. 

Τα όρια ποιότητας έχουν καθορισθεί συνολικά για 39 παραµέτρους, ενώ 

αναφέρονται ακόµη επτά παράµετροι27 για τις οποίες δεν έχει καθοριστεί επιθυµητό ή 

ανώτατο επιτρεπτό όριο. Παρεκκλίσεις των καθορισµένων ορίων, που περιλαµβάνονται 

στον πίνακα του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ, επιτρέπονται στις περιπτώσεις πληµµυρών 

και φυσικών καταστροφών. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών µετεωρολογικών ή γεωγραφικών 

συνθηκών, καθώς και σε επιφανειακά ύδατα αβαθών λιµνών µε βάθος, µικρότερο των 

20µ και χρόνο ανανέωσης, µεγαλύτερο του ενός έτους και στις οποίες, βάσει της ΚΥΑ 

δεν γίνεται διάθεση υγρών αποβλήτων, η παρέκκλιση επιτρέπεται µόνο για ορισµένες 

παραµέτρους.  

Όπως και στην Οδηγία, έτσι και στην ΚΥΑ ορίζεται ότι τα επιφανειακά νερά, τα 

οποία έχουν φυσικά, χηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, χειρότερα των 

υποχρεωτικών περιοριστικών τιµών που αντιστοιχούν στη µέθοδο επεξεργασίας Α3, δεν 

                                                 
27 Συγκεκριµένα: βηρύλλιο, κοβάλτιο, νικέλιο, βανάδιο, ολικός οργανικός άνθρακας, υπολειµµατικός 
οργανικός άνθρακας, κατόπιν κροκίδωσης και διύλισης επί µεµβράνης (5µm) και ολικό οργανικό 
εκχυλίσιµο χλώριο. 
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επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή πόσιµου ύδατος, παρά µόνο εάν 

υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της ανάµιξης, ώστε να 

ανακτήσουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας του πόσιµου 

ύδατος. Εντούτοις, στο Άρθρο περί παρεκκλίσεων της Οδηγίας, καθώς και της ΚΥΑ, 

αναφέρεται ότι επιτρέπεται παρέκκλιση όταν τα επιφανειακά ύδατα υφίστανται φυσικό 

εµπλουτισµό µε ορισµένες ουσίες(δηλαδή ένας καθορισµένος όγκος ύδατος 

παραλαµβάνει από το έδαφος ορισµένες ουσίες που περιέχονται σε αυτό χωρίς ανθρώπινη 

επέµβαση), µε αποτέλεσµα την υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται για τις κατηγορίες 

Α1, Α2 και Α3. Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις παρεκκλίσεων από τα ανώτατα 

επιτρεπόµενα όρια, η αρµόδια περιφερειακή αρχή ενηµερώνει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ώστε να 

ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα. Η ΚΥΑ καθορίζει επίσης τις ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ορίων.  

Ακολούθως, παρατίθεται πίνακας του παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ, αναφορικά µε τα 

πρότυπα ποιότητας των γλυκών επιφανειακών υδάτων. 
 Πίνακας 3.3.2.: Πρότυπα Ποιότητας Επιφανειακών Νερών για Υδροληψία Πόσιµου Νερού 
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΝΕΡΩΝ 

   

 Κατηγορία 

Α1 

 Κατηγορία Α2  Κατηγορία 

Α3 

 

Παράµετροι Επιθυµητό 

Όριο 

Ανώτατο 

Επιτρεπτό 

Όριο 

Επιθυµητό Όριο Ανώτατο 

Επιτρεπτό 

Όριο 

Επιθυµητό 

Όριο 

Ανώτατο 

Επιτρεπτό 

Όριο 

 1 2 3 4 5 6 

1. PH, µονάδες 6,5-8,5  5,5-9  5,5-9  

2. Χρώµα, mg/l, 

κλίµακα Pt 

10 20 50 100 50 200 

3. Σύνολο 

αιωρούµενων 

στερεών mg/l SS 

25      

4.Θερµοκρασία 0C 22 30 22 30 22 30 

5.Αγωγιµότητα 

µS/cm σε 200C 

1000  1000  1000  

6. Οσµή 

(Συντελεστής 

αραίωσης σε 250C) 

3  10  20  

7. Νιτρικά, mg/l 

NO3

25 50  50  50 

8. Φθοριούχα, mg/l 

F 

0,7-1 1,5 0,7-1,7  0,7-1,7  

9. ∆ιαλυµένος 

Σίδηρος mg/l Fe 

0,1 0,3 1 2 1  

10. Μαγγάνιο, mg/l 

Mn 

0,05  0,1  1  

11. Χαλκός, mg/l 

Cu 

0,02 0,05 0,05  1  
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12.Ψευδάργυρος, 

mg/l Zn 

0,5 3 1 5 1 5 

13. Βόριο, mg/l B 1  1  1  

14. Aρσενικό, mg/l 

As 

0,01 0,05  0,05 0,05 0,1 

15. Κάδµιο, mg/l 

Cd 

0,001 

 

0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 

16. Συνολικό 

Χρώµιο, mg/l Cr 

 0,05  0,05  0,05 

17. Μόλυβδος, mg/l 

Pb  

 0,05  0,05  0,05 

18. Σελήνιο, mg/l 

Se 

 0,01  0,01  0,01 

19. Υδράργυρος, 

mg/l Hg 

0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 

20. Βάριο, mg/l Hg  0,1  1  1 

21. Κυανιούχα, 

mg/l CN 

 0,05  0,05  0,05 

22. Θειικά, mg/l 

SO4

150 250 150 250 150 250 

23. Χλωριούχα, 

mg/l Cl 

200  200  200  

24. Επιφανειακά 

ενεργές ουσίες που 

αντιδρούν µε  

κυανούν του 

µεθυλίου, mg/l 

LAS 

0,2  0,2  0,5  

25. Φωσφορικά 

mg/l P2O5

0,4  0,7  0,7  

26.Φαινόλες(δείκτη

ς φαινόλης), 

παρανιτρανιλίνη-4, 

φαινοαντιπυρίνη, 

mg/l C6H5OH 

 0,001 0,001 0,005 0,001 0,1 

27. ∆ιαλυµένοι ή 

γαλακτοποιηµένοι 

υδρογονάνθρακες 

(µετά από εκχύλιση 

µε πετρελαϊκό 

αιθέρα), mg/l 

 0,05  0,2 0,05 1 

28. Πολυκυκλικοί 

αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες 

 0,0002  0,0002  0,001 

29. Σύνολο 

βιοκτόνων 

(παραθείον, BHC, 

διελδρίνη), mg/l 

 0,001  0,0025  0,005 

30. Χηµικά 

απαιτούµενο 

    30  
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Οξυγόνο, (COD) 

mg/l O2

31. ∆ιαλυµένο 

Οξυγόνο, βαθµός 

κορεσµού. % Ο2

>70  >50  >30  

32. Βιοχηµικά 

απαιτούµενο 

οξυγόνο (BOD5), 

mg/l O2

<3  <5  <7  

33. Άζωτο κατά 

Kjeldahl (εκτός 

ΝO3), mg/l N 

1  2  3  

34. Αµµωνία, mg/l 

NH4

0,05  1 1,5 2 4 

35. Ουσίες που 

εκχυλίζονται µε 

χλωροφόρµιο, mg/l 

SEC  

0,1  0,2  0,5  

36. Σύνολο 

κολοβακτηριοειδών

/100 ml 

50  5000  50000  

37.Κολοβακτηρίδια

/ 100 ml 

20  2000  20000  

38. Εντερόκοκκοι/ 

100 ml 

20  1000  10000  

39. Σαλµονέλες Χωρίς 

παρουσία σε 

5000 ml 

 Χωρίς παρουσία 

σε 1000 ml 

   

 Πηγή:  Μιχαλοπούλου και Μουχταρόπουλος, 1995  

         

3.4. Η Οδηγία 76/160/ΕΟΚ "Περί Ποιότητας Υδάτων Κολυµβήσεως" 

 Η Οδηγία αυτή ορίζει τα αντικείµενα ποιότητας για τα ύδατα κολύµβησης, 

περιλαµβάνοντας γλυκά ρέοντα και στάσιµα ύδατα, καθώς και ύδατα θάλασσας, στα 

οποία η κολύµβηση δεν απαγορεύεται και συνηθίζεται από ένα µεγάλο αριθµό 

λουοµένων. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω Οδηγία κοινοποιήθηκε, αφού προηγουµένως το 

Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνεκτίµησε δύο βασικά γεγονότα: 

o Πρώτα απ’ όλα ότι είναι απαραίτητο να µειωθεί η ρύπανση των υδάτων κολυµβήσεως 

και να προστατευθούν από περαιτέρω ρύπανση, προκειµένου έτσι να διασφαλισθεί η 

προστασία του περιβάλλοντος και η δηµόσια υγεία. 

o ∆εύτερον, ο έλεγχος των υδάτων κολύµβησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, 

προκειµένου έτσι να επιτευχθούν οι στόχοι της Ε.Ο.Κ. για τη βελτίωση των όρων ζωής, 

την ανάπτυξη των οικονοµικών της δραστηριοτήτων και την ισορροπηµένη επέκτασή 

της.    

Στόχος της Οδηγίας είναι να επιτευχθεί η καλή ποιότητα (σύµφωνα µε τις οριακές 

τιµές του Παραρτήµατος) των υδάτων κολύµβησης των Κρατών-Μελών της Ε.Ο.Κ., 
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µέσα σε 10 έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Έτσι λοιπόν, τα Κράτη-Μέλη 

υποχρεούνται να καθορίσουν για όλες τις περιοχές κολυµβήσεως τις τιµές που 

εφαρµόζονται στα ύδατα κολυµβήσεως για 20 συνολικά παραµέτρους. Ειδικότερα, ο 

ποιοτικός έλεγχος των υδάτων κολύµβησης ως προς την παρουσία παθογόνων 

µικροοργανισµών γίνεται για τα ολικά, τα περιττωµατικά κολοβακτηρίδια, τους 

στρεπτόκοκκους, τις σαλµονέλες, καθώς και τους εντεροϊούς. Παράλληλα, καθορίζονται 

όρια για µια πλειάδα από άλλες παραµέτρους, όπως το PH, το χρώµα, οι φαινόλες και το 

διαλυµένο οξυγόνο (D.O.) Τέλος, αναφέρονται παράµετροι, οι οποίες θα πρέπει να 

παρακολουθούνται στην περίπτωση που η παρουσία τους κριθεί πιθανή ή όταν τα ύδατα 

εµφανίζουν ευτροφικές τάσεις.   

 Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας 76/160, η διαπίστωση της 

τήρησης των ορίων δε βασίζεται σε µέσες τιµές των µικροβιολογικών παραµέτρων, αλλά 

στον έλεγχο του 80% και του 95% των δειγµάτων. Έτσι λοιπόν, είναι επιτρεπτή µια 

περιστασιακά υψηλή, άνευ ανώτατου ορίου, συγκέντρωση κολοβακτηριδίων. Εντούτοις, 

οι υπερβάσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι συστηµατικές, αλλά να έχουν τυχαίο 

χαρακτήρα, δεδοµένου ότι δεν επιτρέπεται η περιστασιακή εµφάνιση υψηλών τιµών σε 

διαδοχικά δείγµατα(Ε.Μ.Π. κ.α., 2004:18-9). Πιο συγκεκριµένα όµως, όπως αναφέρει και 

ο Ανδρεαδάκης (2006) η παρούσα Οδηγία δέχεται ως όριο 2000 κολοβακτηρίδα 

κοπράνων ανά 100ml για το 95% των δειγµάτων(µε επιθυµητή τιµή 100 κολοβακτηρίδια 

κοπράνων ανά 100ml για το 80% των δειγµάτων) και 100 στρεπτόκοκκους κοπράνων ανά 

100ml, µηδέν σαλµονέλες και ιούς εντέρων, διαλυµένο οξυγόνο έως 120% του κορεσµού 

και διαύγεια 1µ, µε επιθυµητή τιµή τα 2µ. Ας σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι στις 

θάλασσες της χώρας µας η διαύγεια είναι σε κάθε περίπτωση αρκετά µεγαλύτερη 

(περίπου 10-30µ). 

 Μεταβαίνοντας στο αντικείµενο των δειγµατοληψιών, σηµειώνεται ότι τα δείγµατα 

λαµβάνονται στις περιοχές µε την υψηλότερη µέση ηµερησία πυκνότητα λουοµένων. Τα 

δείγµατα κατά προτίµηση λαµβάνονται σε βάθος 30cm από την επιφάνεια του ύδατος, 

εκτός των δειγµάτων ορυκτελαίων, τα οποία λαµβάνονται από την επιφάνεια. Επιπλέον, η 

δειγµατοληψία θα πρέπει να αρχίζει 15 ηµέρες πριν από την έναρξη της κολυµβητικής 

περιόδου. Επισηµαίνεται ότι αν η δειγµατοληψία αποκαλύψει την ύπαρξη ή ακόµη και 

την πιθανότητα ύπαρξης απορρίψεων, οι οποίες δύνανται να υποβιβάσουν την ποιότητα 

του ύδατος κολυµβήσεως, τότε θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν συµπληρωµατικές 

δειγµατοληψίες. Συµπληρωµατικές δειγµατοληψίες θα πρέπει επίσης να 

πραγµατοποιούνται, εάν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποψία, σχετικά µε την υποβάθµιση 

της ποιότητος του ύδατος. 

 Αναφορικά µε την κολυµβητική περίοδο, καθίσταται σαφές ότι η Οδηγία δεν 

επιβάλλει κάποια περιοριστική ερµηνεία και κατά συνέπεια το κάθε Κράτος-Μέλος, 

ενδεχοµένως θα µπορούσε να απαιτήσει την τήρηση των ορίων για όλη την περίοδο του 
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έτους και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Εντούτοις, στα περισσότερα Κράτη-

Μέλη(όπως και στη χώρα µας) έχει υιοθετηθεί ως κολυµβητική, η περίοδος Μαΐου- 

Οκτωβρίου, η οποία αφορά στις ώρες ηλιοφάνειας(Ε.Μ.Π. κ.α., 2004:19).     
 Πίνακας 3.4.1.: Οριακές Τιµές Σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ 

Παράµετροι G I 

Μικροβιολογικές: Ολικά κολοβακτηρίδια/100ml (1) 500 10000 

Κολοβακτηρίδια κοπράνων/100ml (1) 100 2000*

Στρεπτόκοκκοι κοπράνων/100ml (2) 100 - 

Σαλµονέλες/1l (2) - 0 

Ιοί εντέρων PFU/10l (2) - 0 

Φυσικοχηµικά PH (2) - 6-9 (0) 

Χρώση (1) - Όχι αφύσικη αλλαγή χρώµατος 

(0) 

Ορυκτέλαια mg/l (1) 

(2) 

- 

<=0,3 

Απουσία ορατής µεµβράνης στην 

επιφάνεια του ύδατος και απουσία 

οσµής  

Επιφανειακώς ενεργές ουσίες που αντιδρούν µε το 

κυανούν του µεθυλενίου (1) 

(2)  

- 

<=0,3 

Απουσία διαρκούς αφρού 

- 

Φαινόλες (δείκτες φαινολών) mg/l C6H5OH (1) 

(2) 

- 

<=0,005 

Καµία χαρακτηριστική οσµή 

<=0,05  

∆ιαύγεια m 2 1 (0) 

∆ιαλυµένο Οξυγόνο % κορεσµού O2 (2) 80-120 - 

Κατάλοιπα πίσσας και επιπλέουσες ύλες, όπως ξύλα, 

πλαστικά αντικείµενα, φιάλες, δοχεία υάλινα, πλαστικά ή 

ελαστικά ή από οιαδήποτε άλλη ύλη. Ναυάγια ή 

συντρίµµατα (1)  

µηδέν  

Αµµωνία mg/l NH4 (3)   

Άζωτο Kjeldahl mg/l N (3)   

Λοιπές Ουσίες, θεωρούµενες ως στοιχεία ρυπάνσεως: 

Φυτοφάρµακα (παραθείο, HCH, dieldrine) mg/l (2) 

  

Βαρέα µέταλλα, όπως (2) 

Αρσενικό mg/l 

Κάδµιο Cd 

Χρώµιο VI CrVI 

Μόλυβδος Pb 

Υδράργυρος Hg 

  

Κυανιούχα mg/l Cn (2)   

Νιτρικά mg/l NO3 και 

Φωσφορικά PO4 (3) 

  

  Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1976 

όπου: 
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G = κατευθυντήρια τιµή, I = υποχρεωτική τιµή 
(0) = υπέρβαση των προβλεπόµενων ορίων σε περίπτωση εξαιρετικών γεωγραφικών ή 
µετεωρολογικών συνθηκών. 
(1) = (Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας 2 φορές/µήνα) 
Όταν εκ δειγµατοληψίας που έγινε κατά τη διάρκεια προηγούµενων ετών προέκυψαν αισθητώς 
ευνοϊκότερα αποτελέσµατα από αυτά που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα και εφόσον δεν 
παρενέβει κανείς νέος παράγων που ενδεχοµένως αλλοιώνει την ποιότητα των υδάτων, η 
συχνότητα δειγµατοληψίας δύναται να µειωθεί από τις αρµόδιες αρχές κατά το ήµισυ. 
(2) = Περιεκτικότητα που πρέπει να εξακριβωθεί από τις αρµόδιες αρχές όταν έρευνα που 
πραγµατοποιείται στην περιοχή κολυµβήσεως αποδεικνύει πιθανή παρουσία της ουσίας ή 
υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων. 
(3) = οι παράµετροι αυτές πρέπει να διαπιστώνονται από τις αρµόδιες αρχές όταν υπάρχει τάση 
ευτροφισµού των υδάτων. 

 Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι η ενσωµάτωση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ στην 

Ελληνική Νοµοθεσία έγινε µε την έκδοση της ΚΥΑ 46399/4352/86(ΦΕΚ 438Β/3-7-86), 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.   
 
3.5. Η Οδηγία 76/464/ΕΟΚ "Περί Ρυπάνσεως που Προκαλείται από Ορισµένες 

Επικίνδυνες Ουσίες που Εκχέονται στο Υδάτινο Περιβάλλον της Κοινότητας"  

 Η Οδηγία αυτή αφορά τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες 

ουσίες, οι οποίες εκχέονται στο περιβάλλον. Η φιλοσοφία εντός της οποίας συντάσσεται 

η Οδηγία, είναι γνωστή ως "στόχοι ποιότητας περιβάλλοντος"(environmental quality 

objectives) και επιδιώκει τον έλεγχο των απορρίψεων ουσιών στα ύδατα, ανάλογα µε τις 

χρήσεις τους. Οι χρήσεις περιλαµβάνουν παροχή πόσιµου νερού, αγροτική και 

βιοµηχανική χρήση, διαβίωση ψαριών και άλλων µορφών υδρόβιας ζωής, καθώς και 

κολύµβηση, ενώ όπου καµία από τις πιο πάνω χρήσεις δεν είναι εφαρµόσιµη, επιδιώκεται 

η διατήρηση των ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων. Τα κριτήρια ποιότητας των 

υδάτων που επιτρέπουν τη διατήρηση ή την εδραίωση αυτών των χρήσεων, προκύπτουν 

από τα τοξικολογικά δεδοµένα που είναι διαθέσιµα. Εν συνεχεία, χορηγείται έγκριση για 

τη διάθεση, έτσι ώστε τα επίπεδα των σχετικών παραµέτρων στα συγκεκριµένα ύδατα, να 

µην υπερβαίνουν τα κριτήρια ποιότητας των υδάτων κάθε χρήσης(Σιούτη, 2005:75). 

 Σηµειώνεται ότι αφορµή για την έκδοση της παρούσας Οδηγίας υπήρξε η 

συνεκτίµηση από το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων των παρακάτω: 

• Είναι επιτακτική η ανάγκη για την ύπαρξη ταυτόχρονης δράσης των Κρατών-

Μελών σε ό,τι αφορά την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος της Κοινότητας. 

• Είναι αναγκαίο να επιτευχθεί, µέσω µιας ευρύτερης ρύθµισης, ένας από τους 

βασικότερους στόχους της Κοινότητας, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Βάσει της Οδηγίας, για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας του υδατικού 

περιβάλλοντος έχουν συνταχθεί δύο κατάλογοι, οι οποίοι ενσωµατώνονται στο παράρτηµα 

της Οδηγίας. Συγκεκριµένα, ο κατάλογος Ι περιλαµβάνει ορισµένες µεµονωµένες ουσίες, 

που αποτελούν µέρος των οικογενειών και οµάδων ουσιών, οι οποίες πρέπει να επιλέγονται 

κυρίως, βάσει της τοξικότητάς τους, της ανθεκτικότητάς τους στο περιβάλλον και της 
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βιοσυσσώρευσής τους, µε εξαίρεση τις βιολογικά αβλαβείς ουσίες ή αυτές που έχουν τη 

δυνατότητα να  µετατραπούν γρήγορα σε βιολογικά αβλαβείς ουσίες. Παραδείγµατα 

τέτοιων ουσιών είναι οι εξής: 

• Αλογονούχες οργανικές ενώσεις. 

• Οργανοφωσφορικές ενώσεις. 

• Οργανοκασσιτερικές ενώσεις. 

• Ουσίες που έχουν αποδεδειγµένα καρκινογόνο ιδιότητα µέσα στο υδατικό περιβάλλον. 

• Ο Υδράργυρος και οι ενώσεις του. 

• Το Κάδµιο και οι ενώσεις του. 

Ο κατάλογος ΙΙ περιλαµβάνει ορισµένες µεµονωµένες ουσίες και ορισµένες κατηγορίες 

ουσιών, που έχουν βλαβερή επίδραση µέσα στο υδατικό περιβάλλον, η οποία δύναται 

ωστόσο να περιορισθεί σε ορισµένη ζώνη, και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του 

αποδέκτη και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται. Ορισµένες από αυτές τις ουσίες 

είναι οι ακόλουθες: 

• Μεταλλοειδή και µέταλλα, καθώς και οι ενώσεις αυτών. 

• Ψευδάργυρος. 

• Χαλκός. 

• Νικέλιο. 

• Χρώµιο. 

• Μόλυβδος. 

• Βιοκτόνα και τα παράγωγά τους. 

• Ουσίες µε επιβλαβή επίδραση στη γεύση και στην οσµή των προϊόντων που 

καταναλώνονται από τον άνθρωπο, τα οποία προέρχονται από το υδατικό περιβάλλον, 

όπως και οι ενώσεις που µπορούν να παράγουν τέτοια ουσία µέσα στα ύδατα. 

Επισηµαίνεται ότι η Οδηγία αφορά τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα(στάσιµα ή 

ρέοντα ύδατα που βρίσκονται στο έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών-µελών) και τα 

εξωτερικά παράκτια ύδατα(ύδατα που βρίσκονται στην προς την ξηρά πλευρά της 

βασικής γραµµής, από την οποία µετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων και που 

εκτείνονται, στην περίπτωση υδάτινων ροών, µέχρι του ορίου των γλυκών υδάτων και 

στα υπόγεια ύδατα). Ως προς τις ουσίες του καταλόγου Ι, η οιαδήποτε απόρριψη που 

µπορεί να περιέχει µία από τις ουσίες αυτές, θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούµενη 

άδεια, η οποία χορηγείται από την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους, και µόνο για 

περιορισµένη χρονική διάρκεια. Από την άλλη, για τη µείωση της ρύπανσης των 

υδάτων από τις ουσίες του καταλόγου ΙΙ, τα Κράτη-Μέλη καταρτίζουν προγράµµατα, 

τα οποία περιλαµβάνουν ποιοτικούς στόχους για τα ύδατα και θέτουν χρονικά όρια ως 

προς την υλοποίησή τους. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων 

ανακοινώνονται στην Επιτροπή της Ε.Ε., η οποία οργανώνει συστηµατικούς 
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συγκριτικούς ελέγχους των προγραµµάτων για την εξασφάλιση επαρκούς συντονισµού, 

κατά την εφαρµογή τους. Στο πλαίσιο της Οδηγίας, τα Κράτη-Μέλη, ύστερα από 

αίτηση της αρµόδιας Επιτροπής της Ε.Ε. υποβάλλουν λεπτοµέρειες για τις άδειες 

απόρριψης των ουσιών των καταλόγων Ι και ΙΙ, την καταγραφή των απορρίψεων που 

πραγµατοποιούνται στα νερά, τα αποτελέσµατα της επίβλεψης που έγινε από το εθνικό 

δίκτυο, καθώς οιεσδήποτε άλλες συµπληρωµατικές πληροφορίες για τα προγράµµατα 

παρακολούθησης.  

Κλείνοντας , διευκρινίζεται ότι η ενσωµάτωση της εν λόγω Οδηγίας στην Ελληνική 

Νοµοθεσία έγινε µε την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 144/2.11.1987 

(ΦΕΚ197Α/1987). Επιπλέον, αξίζει να ειπωθεί ότι στη βάση της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, 

έχουν συνταχθεί ειδικά προγράµµατα µείωσης της ρύπανσης για τα επιφανειακά ύδατα 

των λιµνών Βεγορίτιδος και Πετρών, καθώς και του ρέµατος Σούλου από απορρίψεις 

επικίνδυνων ουσιών του καταλόγου ΙΙ, τα οποία θεσµοθετήθηκαν µε την ΚΥΑ 

15782/1849/2001. Σηµειώνεται ότι αντίστοιχη ΚΥΑ έχει εκδοθεί για τα παράκτια νερά 

του Παγασητικού Κόλπου(ΚΥΑ 15784/1864/2001). 

 

3.6. Η Οδηγία 78/659/ΕΟΚ "Περί της Ποιότητας των Γλυκών Υδάτων που Έχουν 

Ανάγκη Προστασίας ή Βελτίωσης της Ζωής των Ιχθύων" 

 Η εν λόγω Οδηγία ορίζει τους στόχους ποιότητας για τα γλυκά ύδατα, οι οποίοι 

εφαρµόζονται στα ύδατα των Κρατών-Μελών, όσον αφορά την ανάγκη προστασίας ή 

βελτίωσης, µε σκοπό να είναι κατάλληλα για τα ψάρια. Σηµειώνεται ότι για να επιτευχθεί 

στην πράξη ο παραπάνω στόχος, τα Κράτη-Μέλη θεµελίωσαν προγράµµατα που 

στοχεύουν στη µείωση της ρύπανσης και που εγγυώνται ότι τα σχετικά ύδατα, 

συµφωνούν µε τα όρια που απαριθµώνται στο παράρτηµα της Οδηγίας, µε µια µέγιστη 

καθυστέρηση της τάξης των πέντε ετών(Ε.Ε., 1996). 

 Σηµειώνεται ότι το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε την Οδηγία 

αυτή, λαµβάνοντας υπόψη δύο βασικούς παράγοντες: 

 Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος καθιστούν αναγκαία τη λήψη 

συγκεκριµένων µέτρων για την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση, 

συµπεριλαµβανοµένων των γλυκών υδάτων, στα οποία δύνανται να αναπτύσσονται 

ιχθύες. 

 Είναι αναγκαίο από άποψη οικονοµίας και οικολογίας, να προφυλαχθούν οι 

πληθυσµοί των ιχθύων από διάφορες επιβλαβείς συνέπειες που απορρέουν από την 

απόρριψη ρυπαντικών ουσιών εντός των υδάτων, µε αποτέλεσµα έτσι την ελάττωση του 

αριθµού των ιχθύων που ανήκουν σε ορισµένα είδη, και ορισµένες φορές, την 

εξαφάνιση ορισµένων από τα είδη αυτά. 

Σύµφωνα µε την Οδηγία, τα Κράτη-Μέλη είχαν περιθώριο δύο ετών, προκειµένου να 

προβούν σε αρχικό καθορισµό των υδάτων που περιέχουν σαλµονίδες, και πέντε ετών, 
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προκειµένου να καταρτίσουν τα προγράµµατα µείωσης της ρύπανσης. Παρατηρούµε έτσι 

ότι η Οδηγία κάνει µια άµεση διάκριση µεταξύ σαλµονίδων και κυπρινίδων, για τις 

οποίες σηµειώνεται ότι οι απαιτήσεις είναι µικρότερες(Ανδρεαδάκης, 2006). 

∆ιευκρινίζεται ότι η Οδηγία 78/659/ΕΟΚ αφορά στην απαιτούµενη ποιότητα των γλυκών 

υδάτων, στα οποία αναπτύσσονται ή δύναται να αναπτυχθούν, είτε εγχώρια είδη ιχθύων, 

είτε είδη ιχθύων των οποίων όµως η παρουσία κρίνεται επιθυµητή από τα κράτη µέλη. Στα 

πλαίσια της Οδηγίας θεωρούνται ως : 

 Ύδατα σαλµονίδων, τα ύδατα εντός των οποίων αναπτύσσονται ή δύναται να 

αναπτυχθούν οι ιχθύες που ανήκουν σε είδη όπως οι σολοµοί, οι πέστροφες, οι 

σκιαθίδες και τα Coregomes. 

 Ύδατα κυπρινίδων, τα ύδατα εντός των οποίων αναπτύσσονται ή δύναται να 

αναπτυχθούν ιχθύες που ανήκουν στα κυπρινοειδή ή σε άλλα είδη όπως οι λάβρακες, οι 

πέρκες και οι έγχελεις. 

Σύµφωνα µε την Οδηγία, τα ύδατα θεωρείται ότι πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα 

ποιότητας των υδάτων για την κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον για 

χρονική περίοδο 12 µηνών:  

α)Το 95% των δειγµάτων δεν υπερβαίνουν τις τιµές του παραρτήµατος για το pH, το 

ΒOD5, την ελεύθερη αµµωνία, τα αµµωνιακά, τα νιτρώδη, το ολικό υπολειµµατικό 

χλώριο, τον ολικό ψευδάργυρο και τον διαλυµένο χαλκό.  

β)Το σύνολο των δειγµάτων τηρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος, σε περιπτώσεις 

που η συχνότητα δειγµατοληψίας είναι µικρότερη από ένα δείγµα τον µήνα. 

 γ)Τα ποσοστά που αναφέρονται στον παράρτηµα, στο σύνολο των δειγµάτων, 

ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα όρια σε ό,τι αφορά στην περιεκτικότητα σε διαλυµένο 

οξυγόνο και  

δ)η µέση συγκέντρωση των αιωρούµενων στερεών δεν υπερβαίνει την επιθυµητή τιµή 

του παραρτήµατος. 

Παρεκκλίσεις των καθορισµένων ορίων των παραµέτρων που περιλαµβάνονται στο 

παράρτηµα, επιτρέπονται στις περιπτώσεις εξαιρετικών καιρικών ή ειδικών γεωγραφικών 

συνθηκών, καθώς και για ύδατα, τα οποία υφίστανται φυσικό εµπλουτισµό µε ορισµένες 

ουσίες που προκαλούν αποκλίσεις από τα όρια των παραµέτρων του παραρτήµατος της 

Οδηγίας. ∆ιασαφηνίζεται ότι  κάθε τρία χρόνια τα Κράτη-Μέλη διαβιβάζουν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες, σχετικές µε την εφαρµογή της παρούσας Οδηγίας, 

µέσω µίας τοµεακής έκθεσης, η οποία καλύπτει επιπρόσθετα άλλες σχετικές Κοινοτικές 

Οδηγίες. Η έκθεση αυτή υλοποιείται, βάσει ερωτηµατολογίου ή σχεδιαγράµµατος, το 

οποίο καταρτίζει η Επιτροπή(Ε.Μ.Π. κ.α., 2004:14-6). 

Στην επόµενη σελίδα παρατίθεται πίνακας µε τα πρότυπα ποιότητας των γλυκών 

νερών που ορίζει η Οδηγία για τη διαβίωση των ψαριών. 
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Πίνακας 3.6.1.: Πρότυπα Ποιότητας Γλυκών Υδάτων για την Εξασφάλιση της ∆ιαβίωσης  

                          των  Ιχθύων 
  Κατηγορίες 

Νερών*

  

Παράµετροι Νερά Σαλµονίδων  Νερά Κυπρινίδων  

 Επιθυµητό Όριο Ανώτατο 

Επιτρεπόµενο Όριο 

Επιθυµητό Όριο Ανώτατο 

Επιτρεπόµενο Όριο 

 1 2 3 4 

1. Θερµοκρασία, 0C (0) (1) (11) 21,5 (0) (1) (11) 25 (0) (1) (11) 28 (0) (1) (11)

2. ∆ιαλυµένο Οξυγόνο, mg/l O2 50% δείγµα>=9 

100%δείγµα>=7 

50% δείγµα>=9 

100%δείγµα>=6 

50% δείγµα>=8 

100%δείγµα>=5 

50% δείγµα>=7 

100%δείγµα>=4 

3. pH, µονάδες 6,5-8,5 (2) 6-9 (0) (2) 5,5-8,5 (2) 6-9 (0) (2)

4. Αιωρούµενα Στερεά, mg/l 

SS 

25 (0) (12)  25 (0) (12)  

5. BOD5, mg/ l O2 3  6  

6. Ολικός Φώσφορος mg/ l P (3) (13)  (3) (13)  

7. Νιτρώδη, mg/ l NO2 0,01  0,03  

8. Φαινολικές Ενώσεις, mg/l 

C5H6OH 

 (4) (14)  (4) (14)

9. Πετρελαϊκοί 

Υδρογονάνθρακες 

 (5) (15)  (5) (15)

10. Ελεύθερη Αµµωνία, mg/l 

NH3

0,005 (16) 0,025 (16) 0,005 (16) 0,025 (16)

11. Ολική Αµµωνία, mg/l NH4  0,04 (16) 1 (6) (16)  0,2 (16) 1 (6) (16)

12. Ολικό Υπολειµµατικό 

Χλώριο, mg/l HCCl 

 0,005 (7) (17)  0,005 (7) (17)

13. Ολικός Ψευδάργυρος, mg/l 

Zn 

 0,3 (8) (18)  1,0 (8) (18)

14. ∆ιαλυµένος Χαλκός, mg/l 

Cu  

0,04 (9) (19)  0,04 (9) (19)  

Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1978 

όπου: 

* Γλυκά επιφανειακά νερά µπορούν να χαρακτηρισθούν κατάλληλα για τη διαβίωση ψαριών και 
των δύο παραπάνω κατηγοριών ή απλά κατάλληλα µόνο για τη διαβίωση Κυπρινίδων, οπότε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ισχύουν µόνο τα όρια των στηλών (3) και (4) 
(1) Η θερµοκρασία στην περιοχή εκποµπών θερµικών αποβλήτων όταν µετράται στα όρια της 
ζώνης αναµίξεως δεν υπερβαίνει τη φυσική θερµοκρασία για τα: 
- Νερό Σαλµονίδων κατά 1,50C 
- Νερό Κυπρινίδων κατά 30C 
Ειδικότερα για την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών, η θερµοκρασία στην περιοχή εκποµπών 
θερµικών αποβλήτων όταν µετράται στα όρια της ζώνης αναµίξεως δεν πρέπει να υπερβαίνει: 
- Για νερό Σαλµονίδων σε καµία περίπτωση τους 100C 
- Για νερό Κυπρινίδων τους 200C, εκτός από είδη, που έχουν ανάγκη από χαµηλότερες 
θερµοκρασίες για την αναπαραγωγή τους, οπότε η ανώτατη επιτρεπτή θερµοκρασία ορίζεται κάθε 
φορά από την αρµόδια ελέγχουσα αρχή. 
(2) Μεταβολές στην τιµή του pH, που οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα, µπορούν να 
ανέλθουν έως +- 0,5 µονάδες pH, µε την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται αισθητά η δραστηριότητα 
άλλων ουσιών που περιέχονται στο νερό του αποδέκτη. 
(3) Για λίµνες, των οποίων τα βάθος είναι 18-300µ, η επιτρεπόµενη φόρτιση φωσφορικών 
υπολογίζεται ως εξής: 

L<=10 µΖ / TW [1 + (TW)1/2 ] 
όπου L = φόρτιση εκφρασµένη σε mgP ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της λίµνης ανά έτος 
µZ = µέσο βάθος της λίµνης σε µέτρα 
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TW = θεωρητικός χρόνος ανανεώσεως του νερού σε χρόνια 
Για άλλες περιπτώσεις οι οριακές τιµές των 0,2mg/l για νερό σαλµονίδων και 0,4mg/l για νερό 
κυπρινίδων, εκφρασµένα σε PO4 θα λαµβάνονται σαν ενδεικτικές για τη µείωση του ευτροφισµού. 
(4) Ποσότητα που δεν αλλοιώνει τη συνήθη γεύση των ψαριών. 
(5) Ποσότητα: α)που δεν σχηµατίζει ορατή µεµβράνη στην επιφάνεια των νερών ή επικάλυψη του 
πυθµένα των υδατορευµάτων των λιµνών. β)που δεν αλλοιώνει τη συνήθη γεύση των ψαριών. 
γ)που δεν έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στα ψάρια. 
(6) Σε ειδικές γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χαµηλής 
θερµοκρασίας των νερών και µειωµένης νιτροποίησης ή όπου η αρµόδια ελέγχουσα αρχή µπορεί 
να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν δυσµενείς επιπτώσεις για την κανονική ανάπτυξη του εναλιείου 
πλούτου, οι αρµόδιες υπηρεσίες, µπορούν να θεσπίσουν ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, υψηλότερο 
του 1mg/l. 
(7) Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο αντιστοιχεί σε τιµή pH =6. Εάν το pH είναι υψηλότερο, 
µπορούν να γίνουν αποδεκτές υψηλότερες συγκεντρώσεις του ολικού υπολειµµατικού χλωρίου. 
(8) Ισχύει για σκληρότητα νερού, ίση µε 100mg/l CaCO3. Για σκληρότητα νερού, µεταξύ 10 και 
500mg/l ισχύουν τα παρακάτω όρια: 
  

Σκληρότητα νερού mg/l CaCO3 Ανώτατο Επιτρεπόµενο Όριο 
Ολικού Ψευδαργύρου mg/l Zn 

 

 Νερά Σαλµονίδων Νερά Κυπρινίδων 
10 0,03 0,3 
50 0,2 0,7 

100 0,3 1,0 
500 0,5 2,0 

Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1978 

(9) Ισχύει για σκληρότητα νερού, ίση µε 100mg/l CaCO3. Για σκληρότητα νερού µεταξύ 10 και 
300 mg/l CaCO3 ισχύουν τα παρακάτω όρια: 

 Ανώτατο Επιτρεπόµενο Όριο ∆ιαλυµένου Χαλκού 
mg/l Cu 

Σκληρότητα Νερού mg/l CaCO3 Αµφότερες Κατηγορίες Νερού 

10 0,005 

50 0,022 

100 0, 

0,04 

300 0,112 
Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1978 

(0) Μπορεί να γίνει παρέκκλιση, λόγω εξαιρετικών καιρικών και γεωγραφικών συνθηκών. 

(10) Επιβάλλεται το ταχύτερο δυνατό από την έκδοση της παρούσας απόφασης η έκδοση 
Νοµαρχιακών αποφάσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, που να καθορίζουν το γλυκό 
επιφανειακό νερό που χρησιµοποιούνται κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, για 
τη διαβίωση των σαλµονίδων και κυπρινίδων. 
Στη συνέχεια µπορεί να εκδίδονται Νοµαρχιακές Αποφάσεις που να καθορίζουν άλλες πρόσθετες 
περιοχές διαβίωσης ψαριών. Είναι δυνατή η αναθεώρηση των παραπάνω αποφάσεων, σύµφωνα µε 
την ίδια διαδικασία, ώστε να λαµβάνονται υπόψη παράγοντες που τυχόν δεν προβλέφθηκαν κατά 
το χρόνο του αρχικού καθορισµού.  
(11) Απότοµες αλλαγές της θερµοκρασίας πρέπει να αποφεύγονται. 
(12) Οι αναφερόµενες τιµές αφορούν µέσες συγκεντρώσεις και δεν εφαρµόζονται στα 
εναιωρήµατα µε επιβλαβείς χηµικές ιδιότητες. Οι πληµµύρες είναι ικανές να προκαλέσουν 
ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις. 
(13) Όσον αφορά τις λίµνες των οποίων το βάθος κυµαίνεται µεταξύ 18 και 300m θα µπορούσε 
κανείς να εφαρµόσει τον παρακάτω τύπο: 

L = 10µΖ / ΤW (1 + TW) 
όπου: 
L = βάρος, εκφρασµένο σε mg P ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας της λίµνης κατά τη διάρκεια 
ενός έτους. 
µZ = µέσο βάθος της λίµνης, εκφρασµένο σε µέτρα. 
TW = θεωρητικός χρόνος ανανέωσης των υδάτων της λίµνης, εκφρασµένος σε έτη. 
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Στις άλλες περιπτώσεις οι οριακές τιµές των 0,2mg/l για τα ύδατα σαλµονιδών και 0,4mg/l για τα 
ύδατα κυπρινίδων, εκφρασµένα σε PO4, µπορούν να θεωρηθούν ως ενδεικτικές τιµές, που 
επιτρέπουν τη µείωση του ευτροφισµού. 
(14) Η γευστική εξέταση πραγµατοποιείται µόνο αν πιθανολογείται η παρουσία φαινολικών 
ενώσεων. 
(15) Οπτική εξέταση πραγµατοποιείται κάθε µήνα. 
(16) Οι τιµές για την αµµωνία δύνανται να υπερβούν το όριο, εφόσον πρόκειται για σηµαντικές 
τιµές που εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
(17) Οι τιµές I αντιστοιχούν σε pH ίσο µε 6. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις συνολικού χλωρίου 
γίνονται δεκτές εάν το pH είναι υψηλότερο. 
(18) Οι τιµές I αντιστοιχούν σε σκληρότητα του ύδατος, ίση προς 100mg/l CaCO3. Για 
σκληρότητα περιλαµβανοµένης, µεταξύ 10 και 500, οι αντίστοιχες οριακές τιµές µπορούν να 
ευρεθούν στο Παράρτηµα ΙΙ. 
(19) Οι τιµές G αντιστοιχούν σε σκληρότητα ύδατος 100mg/l CaCO3. Για σκληρότητα 
περιλαµβανόµενη µεταξύ 10 και 300mg/l οι αντίστοιχες οριακές τιµές δύνανται να ευρεθούν στο 
Παράρτηµα ΙΙ.     

Κλείνοντας, υπενθυµίζεται ότι και σε αυτή την περίπτωση, η εναρµόνιση της 

Κοινοτικής µε την Ελληνική Νοµοθεσία, έγινε µέσω της έκδοσης της ΚΥΑ 

46399/4352/86(ΦΕΚ 438Β/3-7-86)    

 

3.7. Η Οδηγία 79/869/ΕΟΚ "Περί των Μεθόδων Μετρήσεως και Περί της 

Συχνότητας των ∆ειγµατοληψιών και της Αναλύσεως των Επιφανειακών Υδάτων τα 

Οποία Προορίζονται για την Παραγωγή Ποσίµου Ύδατος στα Κράτη Μέλη" 

 Η Οδηγία αυτή αφορά τις πρότυπες µεθόδους µέτρησης, καθώς και τις συχνότητες 

των δειγµατοληψιών και αναλύσεων των παραµέτρων που περιλαµβάνονται στο 

παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ. Σηµειώνεται ότι οι παράγοντες που έλαβε 

σοβαρά υπόψη το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειµένου να εκδόσει την 

εν λόγω Οδηγία είναι οι εξής: 

 Πρώτον, το Άρθρο 5, παρ. 2 της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ προβλέπει την υιοθέτηση µιας 

κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, σχετικά µε τη συχνότητα των δειγµατοληψιών και την 

ανάλυση των παραµέτρων, καθώς και τις µεθόδους µέτρησης. 

 ∆εύτερον, είναι αναγκαίο, αναφορικά µε τις αναλύσεις που πραγµατοποιούν τα κράτη 

µέλη, να καθορισθούν κοινές πρότυπες µέθοδοι µέτρησης για τον προσδιορισµό των 

τιµών των παραµέτρων, που ορίζουν τα φυσικά, χηµικά και µικροβιολογικά 

χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτων, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή 

πόσιµου νερού. 

  Θα µπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι η παρούσα Οδηγία είναι αρκετά δεσµευτική 

σε ό,τι αφορά τις µεθόδους δειγµατοληψίας, καθώς ορίζει ότι τα Κράτη-Μέλη είναι 

υποχρεωµένα να χρησιµοποιούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις πρότυπες µεθόδους µέτρησης 

που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας. Επιπλέον, οι τιµές για το όριο ανίχνευσης, 

την προσέγγιση και την ακρίβεια των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των 

παραµέτρων, που περιλαµβάνονται στην Οδηγία, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

τηρηθούν. Αναφορικά µε τις ελάχιστες ετήσιες συχνότητες των δειγµατοληψιών, αυτές 

περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας, ενώ σηµειώνεται ότι η λήψη των δειγµάτων θα 
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πρέπει, όσο είναι δυνατόν, να κατανέµεται στο έτος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να λαµβάνεται µια 

αντιπροσωπευτική εικόνα της ποιότητας του ύδατος. Πέραν αυτών, η Οδηγία ορίζει ότι τα 

δείγµατα των επιφανειακών υδάτων απαιτείται να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας 

του ύδατος, στον τόπο λήψεως. 

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός πως όταν µια έρευνα που 

πραγµατοποιείται, σχετικά µε τα επιφανειακά ύδατα, αποκαλύπτει ότι οι τιµές που 

λαµβάνονται κατά τη µέτρηση των παραµέτρων είναι, σε ορισµένες περιπτώσεις, αρκετά 

καλύτερες από εκείνες που ορίζονται από τα κράτη µέλη, βάσει του παραρτήµατος ΙΙ της 

οδηγίας 75/440/ΕΟΚ, τότε η συχνότητα των δειγµατοληψιών και της ανάλυσης της κάθε 

παραµέτρου µπορεί να µειωθεί από το αντίστοιχο Κράτος-Μέλος. Επιπλέον, στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει κίνδυνος χειροτέρευσης της ποιότητας των υδάτων, και εάν η 

ποιότητα αυτή είναι ανώτερη από εκείνη που υποδεικνύεται στη στήλη Α1 του 

παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 75/440/ΕΟΚ, τότε οι αρµόδιες αρχές µπορούν να 

αποφασίσουν ότι δεν είναι απαραίτητες οι τακτικές αναλύσεις. Αξίζει επίσης να ειπωθεί 

ότι η παρούσα Οδηγία προβλέπει την ίδρυση επιτροπής, η οποία έχει ως βασικό της έργο 

την υποβολή προγράµµατος µέτρων, σχετικά µε τις µεθόδους δειγµατοληψιών.  

Η εν λόγω Οδηγία καταργεί την παράγραφο 2 του Άρθρου 5 της Οδηγίας 

75/440/ΕΟΚ, το οποίο αναφέρεται στη συχνότητα δειγµατοληψιών, ενώ σηµειώνεται ότι 

τα Κράτη-Μέλη είναι υποχρεωµένα να συµµορφωθούν προς τις διατάξεις της Οδηγίας, 

εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησής της. 

Σε γενικές γραµµές διαπιστώνουµε ότι η εν λόγω Οδηγία παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

διότι καθορίζει τις µεθόδους µέτρησης, τη συχνότητα των δειγµατοληψιών, καθώς και τις 

µεθόδους και την ακρίβεια των αναλύσεων των επιφανειακών υδάτων, που προορίζονται 

για την παραγωγή πόσιµου νερού. Σηµειώνεται ότι οι απαιτήσεις είναι χαρακτηριστικές 

της υψηλής ποιότητας που απαιτείται στις σχετικές εργασίες, που είναι ανάλογες µε τις 

αντίστοιχες εργασίες σε νερά άλλων προορισµών(Ανδρεαδάκης, 2006:3).  

Στην επόµενη σελίδα παρατίθεται πίνακας µε την ετήσια συχνότητα των 

δειγµατοληψιών, όπως ορίζει η Οδηγία. 
Πίνακας 3.7.1.: Ελάχιστη Ετήσια Συχνότητα των ∆ειγµατοληψιών και της Ανάλυσης 

                                          Κάθε Παραµέτρου της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ 

 Α1 (*)   Α2 (*)   Α3 (*)   

Πληθυσµός Ι (**) ΙΙ (**) ΙΙΙ (**) Ι (**) ΙΙ (**) ΙΙΙ (**) Ι (**) ΙΙ (**) ΙΙΙ (**) 

<= 10.000 (***) (***) (***) (***) (***) (***)   (***) (1)

> 10.000 σε 

<=30.000 

1 1 (***) 2 1 (***) 3 1 1 

> 30.000 σε  

<= 100.000 

2 1 (***) 4 2 1 6 2 1 

> 100.000 3 2 (***) 8 4 1 12 4 1 

   Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1979 

όπου: 
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(*): Ποιότητα των Επιφανειακών Υδάτων, παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ. 

(**): Ταξινόµηση των παραµέτρων, ανάλογα µε τη συχνότητα. 

(***): Συχνότητα προς προσδιορισµό από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

(1): ∆εδοµένου ότι αυτά τα επιφανειακά ύδατα προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου ύδατος, 

συνίσταται στα Κράτη-Μέλη να προσχωρήσουν σε µια τουλάχιστον ετήσια δειγµατοληψία των 

υδάτων αυτής της κατηγορίας (Α3, ΙΙΙ<= 10.000)  
 Κατηγορία  

Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Παράµετροι Παράµετροι Παράµετροι 

1. pH 10. ∆ιαλυµένος Σίδηρος 8. Φθοριούχα 

2. Χρωµατισµός 11. Μαγγάνιο 14. Βόριο 

3. Ολικά αιωρούµενα σωµατίδια 12. Χαλκός 19. Αρσενικό 

4. Θερµοκρασία 13. Ψευδάργυρος 20. Κάδµιο 

5. Αγωγιµότητα 27. Θειικά  21. Ολικό Χρώµιο 

6. Οσµή 29. Τασιενεργοί ουσίες 22. Μόλυβδος 

7. Νιτρικά 31. Φαινόλες 23. Σελήνιο 

28. Χλωριόντα  38. Άζωτο Kjeldahl 24. Υδράργυρος 

30. Φωσφορικά 43. Ολικά κολοβακτηριοειδή 25. Βάριο 

35. Χηµική απαίτηση σε Οξυγόνο 

(COD) 

 26. Κυάνιο 

36. Ποσοστό κορεσµού σε διαλυµένο 

Οξυγόνο 

 32. Υδρογονάνθρακες διαλυµένοι ή 

γαλακτοµατοποιηµένοι  

37. Βιοχηµική απαίτηση σε Οξυγόνο 

(BOD5) 

 33. Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες  

39. Αµµώνιο  34. Παρασιτοκτόνα-σύνολο 

  40. Ουσίες που εξάγονται µε 

χλωροφόρµιο 

  45. Κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι 

  46. Σαλµονέλλες 

  Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1979 

3.8. Η Οδηγία 79/923/ΕΟΚ "Περί της Απαιτούµενης Ποιότητας των Υδάτων για 

Οστρακοειδή" 

 Η Οδηγία αυτή αφορά τους στόχους ποιότητας για τα ύδατα των οστράκων και 

εφαρµόζεται στα παραλιακά και υφάλµυρα ύδατα, όπου τα Κράτη-Μέλη θεωρούν ότι 

έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης, ώστε τα οστρακοειδή (µαλάκια δίθυρα και 

γαστερόποδα) να διαβιούν σε αυτά και να συνεισφέρουν στη δική τους ποιότητα για 

ανθρώπινη κατανάλωση. Σηµειώνεται ότι προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα 

Κράτη-Μέλη θεσπίζουν προγράµµατα, σκοπεύοντας έτσι στη µείωση της ρύπανσης και 

βεβαιώνοντας ότι τα σχετικά ύδατα ανταποκρίνονται στις τιµές που απαριθµώνται στο 

παράρτηµα της Οδηγίας, µε µια µέγιστη καθυστέρηση της τάξης των έξι ετών(Ε.Ε., 

1996).  

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο εκδόθηκε η συγκεκριµένη Οδηγία είναι ότι το 

Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έκρινε πως είναι αναγκαίο να διασωθούν 
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ορισµένοι πληθυσµοί οστράκων από τις διάφορες καταστρεπτικές συνέπειες, οι οποίες 

οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην απόρριψη ρυπαντικών ουσιών στα θαλάσσια ύδατα.  

Αναφορικά µε τις παραµέτρους, σηµειώνεται ότι τα Κράτη Μέλη καθορίζουν για 

τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί, τις τιµές για τις παραµέτρους που περιλαµβάνονται στο 

παράρτηµα, στο µέτρο που οι εν λόγω τιµές εµφανίζονται στη στήλη G(επιθυµητό όριο) ή 

στη στήλη I(ανώτατο επιτρεπτό όριο). Αξίζει να ειπωθεί ότι τα Κράτη Μέλη δεν έχουν το 

δικαίωµα να καθορίσουν λιγότερο αυστηρές τιµές από αυτές που επιβάλλονται στη στήλη 

I του παραρτήµατος της Οδηγίας, ενώ θα πρέπει να προσπαθήσουν, ώστε να τηρηθούν οι 

τιµές που περιλαµβάνονται στη στήλη G. Σηµειώνεται ότι οι κυριότερες απαιτήσεις 

αναφέρονται στο όριο του διαλυµένου οξυγόνου, που καθορίζεται στο 70% του βαθµού 

κορεσµού, µε επιθυµητό το 80%, στην παρουσία βαρέων µετάλλων και στη µέγιστη 

συγκέντρωση κοπρανοειδών κολοβακτηριοειδών (300/100 ml). Επισηµαίνεται ότι η 

συγκέντρωση αυτή αναφέρεται στη σάρκα του οστράκου και στο «εσωτερικό 

υγρό»(Ανδρεαδάκης, 2006). 

Τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να προχωρήσουν σε µία πρώτη υπόδειξη υδάτων 

για οστρακοειδή, εντός ενός διαστήµατος δύο ετών,  ενώ στη συνέχεια µπορούν να 

κάνουν συµπληρωµατικές υποδείξεις. Αξίζει να ειπωθεί ότι τα Κράτη-Μέλη έχουν το 

δικαίωµα αναθεώρησης των υποδείξεων ορισµένων υδάτων, ιδίως στην περίπτωση που 

υπάρχουν παράγοντες, οι οποίοι δεν είχαν εκτιµηθεί σε προηγούµενες υποδείξεις.  

Σηµαντική είναι η δυνατότητα που δίδει η Οδηγία στα Κράτη-Μέλη για ανάληψη 

πρωτοβουλιών, δεδοµένου ότι τα Κράτη-Μέλη µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να 

καθορίσουν για τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί περισσότερο αυστηρές τιµές από αυτές 

που προβλέπονται από την Οδηγία. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να εκδόσουν 

διατάξεις, σχετικά µε τις παραµέτρους, διαφορετικές από εκείνες που προβλέπει η 

Οδηγία. Εντούτοις, τα Κράτη-Μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από την 

Οδηγία, παρά µόνο σε περίπτωση εξαιρετικών µετεωρολογικών ή γεωγραφικών 

συνθηκών. 

Κλείνοντας, διευκρινίζεται ότι ο Κοινοτικός Νοµοθέτης άφησε ένα χρονικό 

περιθώριο δύο ετών, προκειµένου έτσι τα Κράτη-Μέλη να συµµορφωθούν µε τις 

διοικητικές διατάξεις της Οδηγίας. Παρόλα αυτά, η ενσωµάτωση της Οδηγίας στο 

Ελληνικό δίκαιο έγινε µε την έκδοση της ΚΥΑ 46399/4352/86(ΦΕΚ 438Β/3-7-86).  

Ακολούθως, παρατίθεται πίνακας µε τα πρότυπα ποιότητας των θαλάσσιων νερών της 

χώρας µας για τα οστρακοειδή. 
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Πίνακας 3.8.1.: Πρότυπα Ποιότητας Θαλάσσιων Νερών για τη ∆ιαβίωση, Καλλιέργεια  

                            και Αλιεία των Οστρακοειδών 
Παράµετροι G (Επιθυµητό Όριο) I (Ανώτατο Επιτρεπτό Όριο) 

1. Θερµοκρασία, 0C Φυσική νερών + 1,50C πάνω από τη φυσική 
2. pH, µονάδες 7-8,5 7-9 

Επιτρεπόµενη µεταβολή +- 0,5 µονάδες 
του φυσικού pH των νερών 

3. ∆ιαλυµένο Οξυγόνο % κόρου >=80% 70-110 τοις χιλίοις 
4. Αλατότητα-Ποσοστό επί τοις χιλίοις 12-38 τοις χιλίοις <=40 τοις χιλίοις 

- Η διακύµανση της αλατότητας που 
προκαλείται από µια απόρριψη δεν 
πρέπει µέσα στα νερά οστρακοειδών 
που επηρεάσθηκαν από αυτή την 

απόρριψη να υπερβαίνει πάνω από 10% 
την αλατότητα που µετριέται στα νερά 

που δεν επηρεάσθηκαν 
5. Αιωρούµενα Στερεά, mg/l SS  - Η αύξηση της περιεκτικότητας σε 

αιωρούµενα στερεά που προκαλείται 
από µια απόρριψη δεν πρέπει µέσα στα 
οστρακότροφα νερά που επηρεάσθηκαν 
από αυτή την απόρριψη να υπερβαίνει 
το 30% την περιεκτικότητα µέσα στα 
νερά που δεν έχουν επηρεασθεί. 

6. Χρωµατισµός, mg/l κλίµακα Pt 10 100 
7. Κολοβακτηριοειδή/100 ml 70 

300 µέσα στη σάρκα των οστρακοειδών και στο 
µεταξύ των θυρών υγρών στις περιπτώσεις της 
άµεσης κατανάλωσης των οστρακοειδών από τον 

άνθρωπο. 

- 700 µε συνθήκες καθάρσεως των 
οστρακοειδών µετά την αλίευσή τους. 

8. Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες  - Οι υδρογονάνθρακες στα νερά της 
κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να 
διατίθενται σε ποσότητες ώστε: 

- να µπορούν να ανιχνευθούν σαν 
ορατός υµένας ή αποχρωµατισµός της 

επιφάνειας ή οσµή. 
- να µπορούν να δηλητηριάσουν τα 

εδώδιµα οστρακοειδή. 
- να µη σχηµατίζουν αποθέσεις στις 

ακτές ή στο βυθό. 
9. Οργαναλογόνες ουσίες  Η συγκέντρωση κάθε ουσίας µέσα στα 

νερά ή τη σάρκα των οστρακοειδών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο που 
προκαλεί βλαβερές επιδράσεις στα 
οστρακοειδή και τις νύµφες τους. 

10. Μέταλλα 

Άργυρος Ag 

Αρσενικό Ar 

Κάδµιο Cd 

Χρώµιο Cr 

Χαλκός Cu 

Υδράργυρος Hg 

Νικέλιο Ni 

Μόλυβδος Pb 

Ψευδάργυρος Zn 

mg/l 

 

 H συγκέντρωση ουσίας µέσα στα νερά ή 
τη σάρκα των οστρακοειδών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το επίπεδο που προκαλεί 
βλαβερές επιδράσεις στα οστρακοειδή 
και τις νύµφες τους, λαµβανοµένων 
υπόψη και των αποτελεσµάτων 
συνέργειας επί της παρουσίας 

περισσότερων του ενός από τα µέταλλα 
που αναφέρονται. 

11. Ουσίες που επηρεάζουν τη γεύση 
του οστρακοειδούς 

 - Η συγκέντρωση αυτών πρέπει να είναι 
κατώτερη από αυτή που µπορεί να 

αλλοιώσει τη γεύση του οστρακοειδούς 
12. Σαξιτοξύνη (που παράγεται από τα 

δινοµάστιγα) 
 - απουσία 

Πηγή:  Μιχαλοπούλου και Μουχταρόπουλος, 1995 
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3.9. Η Οδηγία 80/68/ΕΟΚ "Περί Προστασίας των Υπόγειων Υδάτων από τη 

Ρύπανση που Προέρχεται από Ορισµένες Επικίνδυνες Ουσίες" 

 Η Οδηγία αυτή έχει ως απώτερο σκοπό της να παρεµποδίσει τη ρύπανση των 

υπόγειων υδάτων από τις ουσίες που περιγράφονται στους καταλόγους Ι και ΙΙ του 

παραρτήµατος και στοχεύει στη µείωση ή ακόµη και στην εξάλειψη των συνεπειών από 

την παρουσιαζόµενη ρύπανση των υπόγειων υδάτων(Ε.Ε., 1996). Σηµειώνεται ότι η 

Οδηγία αυτή εκδόθηκε, αφού προηγουµένως το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

συνεκτίµησε τα εξής: 

• Η Οδηγία 76/464/ΕΟΚ προβλέπει στο Άρθρο 5 την εφαρµογή ειδικής Οδηγίας για τα 

υπόγεια ύδατα.    

• Είναι απαραίτητο να υπόκειται σε ειδικό καθεστώς η τεχνητή αναπλήρωση των 

υπογείων υδάτων, τα οποία προορίζονται για εφοδιασµό του πληθυσµού µε πόσιµο 

νερό.  

Θα πρέπει να διευκρινισθεί εξ’ αρχής ότι η Οδηγία δε βρίσκει εφαρµογή στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)Στις απορρίψεις οικιακών αποβλήτων, που προέρχονται από µεµονωµένες κατοικίες, οι 

οποίες δεν έχουν συνδεθεί µε αποχετευτικό δίκτυο, και βρίσκονται έξω από τις 

προστατευόµενες ζώνες συλλογής ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.  

β)Στις απορρίψεις για τις οποίες διαπιστώνεται από την αρµόδια αρχή του εκάστοτε 

Κράτους-Μέλους ότι περιέχουν ουσίες, που αναφέρονται στους καταλόγους Ι ή ΙΙ, σε 

ποσότητα και συγκέντρωση αρκετά µικρές, ώστε να αποκλείεται ο οποιοσδήποτε 

κίνδυνος υποβάθµισης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων.  

γ)Στις απορρίψεις υλικών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες. 

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στα Άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας, όπου ορίζεται 

µεταξύ άλλων ότι τα Κράτη-Μέλη είναι υποχρεωµένα να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, 

ώστε: 

• Να εµποδίσουν την εισαγωγή στα υπόγεια ύδατα των ουσιών που αναφέρονται στον 

κατάλογο Ι.  

• Να περιορίσουν την εισαγωγή στα υπόγεια ύδατα των ουσιών που αναφέρονται στον 

κατάλογο ΙΙ, προκειµένου έτσι να αποφευχθεί η ρύπανση των υδάτων από τις ουσίες 

αυτές. 

Για να επιτύχουν τα παραπάνω, τα Κράτη-Μέλη προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Απαγορεύουν κάθε άµεση απόρριψη ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο Ι. 

2. Υποβάλλουν σε προκαταρκτική έρευνα τις ενέργειες για τη διάθεση και την απόθεση, 

µε στόχο τη διάθεση των ουσιών, οι οποίες είναι δυνατό να οδηγήσουν σε έµµεση 

απόρριψη. Σηµειώνεται ότι βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, τα Κράτη-Μέλη 

απαγορεύουν αυτές τις ενέργειες ή δίνουν άδεια, υπό τον όρο όµως ότι έχουν τηρηθεί 
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στο έπακρο όλες οι αναγκαίες τεχνικές προφυλάξεις, προκειµένου έτσι να εµποδιστεί η 

έµµεση απόρριψη.   

Εντούτοις, θα πρέπει να ειπωθεί ότι στην περίπτωση που η προκαταρκτική έρευνα δείξει 

ότι τα υπόγεια ύδατα, στα οποία προβλέπεται η απόρριψη ουσιών που αναφέρονται στον 

κατάλογο Ι, είναι οριστικά ακατάλληλα για κάθε άλλη χρήση, και ιδίως για οικιακές ή 

αγροτικές χρήσεις, τότε τα Κράτη-Μέλη µπορούν να επιτρέψουν την απόρριψη των 

ουσιών αυτών, υπό τον όρο όµως ότι η παρουσία τους δεν θα εµποδίσει την αξιοποίηση 

των εδαφικών πόρων. 

 Η προκαταρκτική έρευνα αφορά: 

 Κάθε άµεση απόρριψη ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο ΙΙ, κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να περιορίσουν τέτοιες απορρίψεις. 

 Τις ενέργειες διάθεσης ή απόθεσης, µε σκοπό τη διάθεση αυτών των ουσιών που είναι 

δυνατόν να οδηγήσουν σε έµµεση απόρριψη. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας, τα Κράτη-Μέλη µπορούν να δίνουν 

άδεια, υπό τον όρο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι τεχνικές προφυλάξεις που επιτρέπουν την 

αποφυγή της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από αυτές τις ουσίες. Επισηµαίνεται ότι οι 

προκαταρκτικές έρευνες θα πρέπει να περιλαµβάνουν µελέτη, η οποία θα αναλύει 

διεξοδικά τα παρακάτω ζητήµατα: 

o Τις υδρογεωλογικές συνθήκες της αντίστοιχης ζώνης.  

o Την εκάστοτε διυλιστική ικανότητα του εδάφους και του υπεδάφους.  

o Τους κινδύνους ρύπανσης, καθώς και τις αλλοιώσεως της ποιότητας των υπόγειων 

υδάτων από την απόρριψη.  

o Τη διερεύνηση της καταλληλότητας που παρουσιάζει η λύση της απόρριψης ουσιών, 

σε σχέση µε την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.  

∆ιευκρινίζεται ότι οι άδειες, τις οποίες παραχωρούν τα Κράτη-Μέλη, δίδονται µόνο για 

περιορισµένη περίοδο, ενώ επανεξετάζονται κάθε τέσσερα χρόνια. Εντούτοις, υπάρχει η 

δυνατότητα οι άδειες αυτές να παραταθούν, να τροποποιηθούν ή ακόµη και να 

ανακληθούν. Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι προκειµένου να εφαρµοστεί η Οδηγία, τα 

Κράτη-Μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σε ό,τι αφορά: 

α)Τα αποτελέσµατα των προκαταρκτικών ερευνών. 

β)Τις λεπτοµέρειες, που έχουν σχέση µε τις χορηγούµενες άδειες.  

γ)Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης και των ελέγχων που πραγµατοποιούνται. 

 Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι ο Κοινοτικός νοµοθέτης άφησε ένα χρονικό 

περιθώριο, της τάξης των δύο ετών, προκειµένου να συµµορφωθούν τα Κράτη-Μέλη µε 

τις διοικητικές διατάξεις της Οδηγίας. Εξαίρεση ωστόσο, αποτέλεσε η περίπτωση της 

χώρα µας, δεδοµένου ότι εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ τον Ιανουάριο του 1981, και έτσι το 

χρονικό περιθώριο για την εναρµόνιση της Ελληνικής µε την  Κοινοτική Νοµοθεσία, 

 - 105 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

ορίστηκε στα τέσσερα έτη. Παρόλα αυτά, η ενσωµάτωση της εν λόγω Οδηγίας στην 

ελληνική νοµοθεσία δεν πραγµατοποιήθηκε. Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες µε τις 

ουσίες των Καταλόγων Ι και ΙΙ της Οδηγίας. 
Πίνακας 3.9.1.: Κατάλογος Ι Οµάδων Ουσιών 

1. Οργανοαλογόνες ενώσεις και ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν τη δηµιουργία τέτοιων ενώσεων 
στο υδατικό περιβάλλον 

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις 
 

3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις 
4. Ουσίες που έχουν ιδιότητες καρκινογόνες, µεταλλαξογόνες ή τερατογόνες σε υδατικό περιβάλλον ή διά 

µέσου αυτού 

5. Υδράργυρος και ενώσεις υδραργύρου 
6. Κάδµιο και ενώσεις καδµίου 

7. Ανόργανα άλατα και υδρογονάνθρακες 
8. Κυανιούχα. 

Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1980 

Πίνακας 3.9.2.: Κατάλογος ΙΙ Οµάδων Ουσιών 

1. Μεταλλοειδή και µέταλλα, καθώς και οι ενώσεις τους 
2. Βιοκτόνα και παράγωγά τους που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο Ι. 
3. Ουσίες που έχουν βλαπτικό αποτέλεσµα στη γεύση ή στην οσµή των υπόγειων υδάτων, καθώς και 
ενώσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τη δηµιουργία τέτοιων ουσιών στα ύδατα και να τα κάνουν 
ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση. 
4. Τοξικές ή ανθεκτικές οργανοπυριτικές ενώσεις και ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν τη δηµιουργία 
τέτοιων ενώσεων στα ύδατα, µε εξαίρεση εκείνες που είναι βιολογικά αβλαβείς ή εκείνες που 
µετασχηµατίζονται γρήγορα µέσα στο ύδωρ σε ουσίες αβλαβείς. 
5. Ανόργανες ενώσεις του φωσφόρου και απλός φώσφορος. 

6. Φθοριούχα. 
7. Αµµώνιο και νιτρώδη. 

Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1980 

3.10. Η Οδηγία 80/778/ΕΟΚ "Περί της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού" 
 Η Οδηγία αυτή έρχεται να συµπληρώσει την προηγούµενη Κοινοτική Οδηγία 75/440, 

αναφορικά µε τις απαιτήσεις, στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνεται η ποιότητα του πόσιµου 

νερού(Ανδρεαδάκης, 2006). Συγκεκριµένα, η Οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να 

ικανοποιεί η ποιότητα των υδάτων για την ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ συγχρόνως ορίζει το 

µέγιστο των ποσοτήτων, αλλά και τις οδηγίες ποσοτήτων των διαφορετικών συστατικών στοιχείων 

του ύδατος. Η ανάλυση των τύπων και συχνοτήτων ορίζονται στο παράρτηµα της Οδηγίας(Ε.Ε, 

1996). 

 Σηµειώνεται ότι το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε την υπό εξέταση 

Οδηγία, λαµβάνοντας κυρίως υπόψη το γεγονός ότι η µεγάλη σηµασία που έχει για την 

ανθρώπινη υγεία το πόσιµο νερό, καθιστά αναγκαία τη θέσπιση κανόνων ποιότητας, τους 

οποίους θα πρέπει να πληροί το νερό σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι 

η Οδηγία δεν έχει εφαρµογή: 

α)Στα φυσικά µεταλλικά νερά που είναι αναγνωρισµένα ή έχουν ορισθεί ως τέτοια από τις 

αρµόδιες κρατικές αρχές. 

β)Στα ιαµατικά νερά που έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοια από τις αρµόδιες κρατικές αρχές. 

Είναι άξιο αναφοράς ότι η συγκεκριµένη Οδηγία, υποχρεώνει τα Κράτη-Μέλη να 

ανακοινώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 
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 Τις απαραίτητες πληροφορίες, στο επίπεδο των βιοµηχανικών τοµέων, για τους 

οποίους οι αρµόδιες κρατικές αρχές κρίνουν ότι ο βαθµός υγιεινότητας του τελικού 

προϊόντος δεν έχει εξασφαλισθεί από την ποιότητα του χρησιµοποιηθέντος νερού. 

 Τις εθνικές τιµές άλλων παραµέτρων, πέραν των τοξικών και των µικροβιολογικών. 

Επιπλέον, τα Κράτη-Μέλη λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε κάθε ουσία που 

χρησιµοποιείται κατά την παρασκευή του πόσιµου νερού να µη ξαναβρίσκεται µέσα στα 

νερά που τίθενται στη διάθεση του καταναλωτή, σε συγκεντρώσεις, µεγαλύτερες από τις 

ανώτατες παραδεκτές συγκεντρώσεις που αφορούν αυτές τις ουσίες, και να µη µπορεί 

έτσι να προξενήσει άµεσο ή έµµεσο κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. 

 Τα Κράτη-Μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από την εν λόγω Οδηγία, 

µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)Για να αντιµετωπίσουν συνθήκες που έχουν σχέση µε τη φύση και µε τη µορφολογία 

του εδάφους στην περιοχή, η οποία τροφοδοτεί την υπό εξέταση πηγή. 

β)Για να αντιµετωπίσουν συνθήκες, που έχουν σχέση µε εξαιρετικά µετεωρολογικά 

φαινόµενα. 

Θα πρέπει ωστόσο να διασαφηνισθεί ότι οι παρεκκλίσεις που επιτρέπονται, δε µπορούν 

να αφορούν, σε καµιά των περιπτώσεων, τους τοξικούς και µικροβιολογικούς 

παράγοντες, αλλά ούτε και να συνεπάγονται κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. 

 Μια βασική υποχρέωση των Κρατών-Μελών είναι να διενεργούν τακτικούς 

ελέγχους για την ποιότητα του πόσιµου νερού. Σηµειώνεται ότι οι έλεγχοι αυτοί αφορούν 

όλα τα είδη πόσιµου νερού, στο σηµείο που τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών, 

προκειµένου έτσι να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήµατος 

Ι της Οδηγίας. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της Οδηγίας είναι ότι προβλέπει τη 

συγκρότηση επιτροπής, η οποία έχει ως βασικό της σκοπό τη θέσπιση συγκεκριµένων 

µέτρων για την προστασία του νερού.  

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ανά τρία έτη, τα Κράτη-Μέλη 

υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες, σχετικές µε την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας, µέσω µιας τοµεακής έκθεσης, η οποία σηµειώνεται ότι καλύπτει και 

άλλες σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Η έκθεση αυτή συντάσσεται, βάσει ερωτηµατολόγιου 

ή σχεδιαγράµµατος, το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή, µέσω συγκεκριµένης διαδικασίας. 

Το ερωτηµατολόγιο ή το σχεδιάγραµµα αυτό αποστέλλεται στα Κράτη-Μέλη έξι µήνες 

πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στην 

Επιτροπή εντός εννέα µηνών από τη λήξη της τριετίας, την οποία καλύπτει, ενώ εντός 

εννέα µηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των Κρατών-Μελών, η Επιτροπή 

δηµοσιεύει στη συνέχεια κοινοτική έκθεση, σχετική µε την εφαρµογή της Οδηγίας. 

Αναφορικά µε τις δεσµεύσεις της Οδηγίας, σηµειώνεται ότι τα Κράτη-Μέλη 

υποχρεούνται να εναρµονίσουν την εθνική τους νοµοθεσία µε την Κοινοτική, εντός δύο 

ετών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Οδηγίας. Επιπλέον, η Οδηγία θέτει ένα 
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χρονικό ορίζοντα πέντε ετών, προκειµένου η ποιότητα του πόσιµου νερού των Κρατών-

Μελών της Ε.Ο.Κ. να είναι αντίστοιχη µε εκείνη που προδιαγράφεται από τα 

Παραρτήµατα της Οδηγίας. Σε γενικές γραµµές θα πρέπει να ειπωθεί ότι η εν λόγω 

Οδηγία δε διαφέρει σηµαντικά από την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ ως προς τις ενδεικτικές 

συγκεντρώσεις των παραµέτρων, αλλά θέτει αυστηρότερα κριτήρια ως προς την ανώτατη 

παραδεκτή συγκέντρωση NH4 και επιτρέπει  αρκετά αυξηµένη αντίστοιχη συγκέντρωση 

για τον Φώσφορο(Ανδρεαδάκης, 2006). 
Πίνακας 3.10.1.: Οργανοληπτικές Παράµετροι 

Παράµετροι Έκφραση 

αποτελεσµάτων 

Ενδεικτικό 

Επίπεδο 

Ανώτατη Παραδεκτή 

Συγκέντρωση 

Παρατηρήσεις 

1. Χρώµα  mg/l κλίµακα 

Pt/Co 

1 20  

2. Θολερότητα mg/l SiO2

µονάδες Jackson 

1 

0,4 

10 

4 

 

- Μέτρηση που έχει 

αντικατασταθεί σε µερικές 

περιπτώσεις από αυτή της 

διαύγειας, υπολογιζόµενης σε 

µέτρα µε τον δίσκο του Secchi: 

Ενδεικτικό Επίπεδο: 6m 

Ανώτατη Παραδεκτή 

Συγκέντρωση: 2m  

3. Οσµή Ποσοστό 

διαλύσεως 

0 2 µέχρι 120C 

3 µέχρι 250C 

- Να γίνει συσχέτιση µε τις 

δοκιµασίες γεύσης 

4. Γεύση Ποσοστό 

διαλύσεως 

0 2 µέχρι 120C 

3 µέχρι 250C 

- Να γίνει συσχέτιση µε τις 

δοκιµασίες οσµής 

        Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1980 

 

Πίνακας 3.10.2.: Παράµετροι που Αφορούν τις Ανεπιθύµητες Ουσίες 

Παράµετροι Έκφραση 

Αποτελεσµάτων 

(1) 

Ενδεικτικό Επίπεδο Ανώτατη 

Παραδεκτή 

Συγκέντρωση 

Παρατηρήσεις 

20. Νιτρικά  mg/l NO3 25 50  

21. Νιτρώδη mg/l NO2  0,1  

22. Αµµώνιο mg/l NH4 0,05 0,5  

23. Άζωτο Kjeldahl(Ν 

από NO2 και NO3 

εξαιρούνται) 

µg/l N  α  

24.Οξειδωσιµότης(K 

MnO4) 

mg/l O2 2 5 - Μέτρηση που γίνεται εν 

θερµώ και σε όξινο 

περιβάλλον 

25. Ολικός Οργανικός 

Άνθρακας (TOC) 

mg/l C   - Κάθε αιτία αυξήσεως των 

συνήθων συγκεντρώσεων 

πρέπει να ερευνάται  
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26. Υδρόθειο µg/l S  Μη ανιχνεύσιµο 

οργανοληπτικά 

 

27. Ύλες που 

εκχυλίζονται µε 

χλωροφόρµιο 

Ξηρό υπόλειµµα 

mg/l 

0,1   

28.Υδρογονάνθρακες 

διαλυµένοι ή 

γαλακτωµατικοποιηµένοι 

(µετά από εκχύλιση µε 

αιθέρα). Ορυκτέλαια  

µg/l  10  

29. Φαινόλες(αριθµός 

φαινόλης) 

µg/l C6H5OH  0,5 - Με εξαίρεση τις φυσικές 

φαινόλες που δεν 

αντιδρούν µε χλώριο 

30. Βόριο µg/l Β 1000   

31. Επιφανειοδραστικοί 

παράγοντες (αντιδρώντες 

στο κυανούν του 

µεθυλενίου)  

µg/l (lauryl 

sulfate) 

 200  

32. Άλλες 

οργανοχλωριούχες 

ενώσεις που δεν 

υπάγονται στην 

παράµετρο Νο 55 

µg/l 1  - Η συγκέντρωση σε 

αλογόνα πρέπει να 

ελαττωθεί όσο γίνεται 

περισσότερο 

33. Σίδηρος µg/l Fe 50 200  

34. Μαγγάνιο µg/l Mn 20 50  

35. Χαλκός  µg/l Cu 100 

- Στην έξοδο των 

εγκαταστάσεων 

αντλήσεως και/ή 

παρασκευής και των 

βοηθητικών αυτών 

3000 

-Ύστερα από 12 ωρών 

ηρεµία στις 

σωληνώσεις και στο 

σηµείο της θέσεως του 

στη διάθεση του 

καταναλωτή  

 - Πάνω από 3000 µg/l 

µπορεί να εµφανισθούν 

στυπτικές γεύσεις, χρώσεις 

και διαβρώσεις 

36. Ψευδάργυρος µg/l Zn 100 

- Στην έξοδο των 

εγκαταστάσεων 

αντλήσεως και/ή 

παρασκευής και των 

βοηθητικών αυτών 

5000 

 - Πάνω από 5000 µg/l 

µπορεί να εµφανισθούν 

στυπτικές γεύσεις, 

οπαλλισµός και κοκκώδες 

χρώµα 
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-  Ύστερα από 12 

ωρών ηρεµία στις 

σωληνώσεις και στο 

σηµείο της θέσεως του 

στη διάθεση του 

καταναλωτή 

37. Φώσφορος mg/l P2O5  400 5000 - Ανώτατη παραδεκτή 

συγκέντρωση που ποικίλλει 

ανάλογα µε τη µέση 

θερµοκρασία της υπό 

εξέταση γεωγραφικής 

περιοχής 

38. Φθόριο mg/l F 

8-120C 

25-300C 

 

 1500 

700 

 

39. Κοβάλτιο µg/l Co    

40. Ύλες εν αιωρήσει  Απουσία   

41. Χλώριο 

υπολειµµατικό 

µgl/Cl   -Βλ. Άρθρο 8 

42. Βάριο µg/Ba 100   

43. Άργυρος µg/l Ag  10 - Αν σε κάποια εξαιρετική 

περίπτωση γίνει όχι 

συστηµατική χρήση του 

Αργύρου για την 

κατεργασία των νερών, µια 

τιµή ανώτατης παραδεκτής 

συγκέντρωσης ίση µε 

80µg/l είναι δεκτή  

       Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1980 

Τέλος, σηµειώνεται ότι η ενσωµάτωση της Οδηγίας στην Ελληνική νοµοθεσία έγινε µε 

την έκδοση της Υπ. Απόφασης Α5/288/23.1.1986. 

 

 3.11. Η Οδηγία 86/280/ΕΟΚ "Σχετικά µε τις Οριακές Τιµές και τους Ποιοτικούς 

Στόχους για τις Απορρίψεις Ορισµένων Επικίνδυνων Ουσιών που Υπάγονται στον 

Κατάλογο Ι του Παραρτήµατος της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ" 

 Το βασικό αντικείµενο της Οδηγίας αυτής συνίσταται στα εξής: 

• Καθορίζει τις οριακές τιµές των προτύπων αποβολής των ουσιών για τις απορρίψεις 

που προέρχονται από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

• Καθορίζει τους ποιοτικούς στόχους, όσον αφορά τις ουσίες που εκχέονται στο 

υδατικό περιβάλλον.  

• Καθιερώνει διαδικασίες ελέγχου. 
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• Επιβάλλει τη συνεργασία µεταξύ των Κρατών-Μελών, στην περίπτωση των 

απορρίψεων που προσβάλλουν τα ύδατα περισσοτέρων του ενός από τα Κράτη-Μέλη. 

• Επιβάλλει στα Κράτη-Μέλη να καταρτίζουν προγράµµατα για την αποφυγή ή την 

εξάλειψη της ρύπανσης που προέρχεται από τις πηγές. 

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε την εν 

λόγω Οδηγία, αφού προηγουµένως έλαβε υπόψη του τα εξής: 

• Το Άρθρο 3 της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ θεσπίζει ένα καθεστώς προηγούµενων αδειών, 

που καθορίζουν τα πρότυπα αποβολής για τις απορρίψεις των ουσιών, οι οποίες 

αναφέρονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατός της. 

• ∆εδοµένου ότι η ρύπανση που οφείλεται στις απορρίψεις ουσιών στο υδατικό 

περιβάλλον, προκαλείται από ένα µεγάλο αριθµό βιοµηχανιών, είναι απαραίτητο να 

καθοριστούν ειδικές οριακές τιµές για τις απορρίψεις, σε συνάρτηση µε τον τύπο 

βιοµηχανίας, καθώς και να καθοριστούν ποιοτικοί στόχοι για το υδατικό περιβάλλον, 

στο οποίο απορρίπτονται οι ουσίες αυτές. 

∆ιευκρινίζεται εξ αρχής ότι ο όρος "ουσίες" αναφέρεται στις επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες 

περιέχονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. Επιπλέον, η 

Οδηγία ορίζει ότι σε περίπτωση που τα αποβαλλόµενα ύδατα που περιέχουν τις ουσίες 

αυτές, υφίστανται επεξεργασία έξω από τη βιοµηχανική εγκατάσταση, σε εγκατάσταση 

επεξεργασίας που προορίζεται για τη διάθεσή τους, τότε το εκάστοτε Κράτος-Μέλος 

µπορεί να επιτρέψει οι οριακές τιµές να ισχύουν για τη θέση όπου τα αποβαλλόµενα 

ύδατα εξέρχονται από την εγκατάσταση επεξεργασίας. 

 Αξίζει να ειπωθεί ότι οποιαδήποτε απόρριψη µέσα στα ύδατα απαιτεί την 

προηγούµενη έκδοση άδειας από το εκάστοτε Κράτος-Μέλος, ενώ τέτοιου είδους άδειες 

είναι υποχρεωτικό να επανεξετάζονται ανά τέσσερα έτη. Πέραν αυτού, τα Κράτη-Μέλη 

µπορούν να χορηγούν άδειες για νέες εγκαταστάσεις, µόνο στην περίπτωση που οι 

εγκαταστάσεις αυτές εφαρµόζουν τα πρότυπα, που αντιστοιχούν στα καλύτερα διαθέσιµα 

τεχνικά µέσα, για την εξάλειψη της ρύπανσης ή για την πρόληψη στρεβλώσεων του 

ανταγωνισµού.  

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι τα Κράτη-Μέλη φροντίζουν, ώστε τα 

µέτρα που λαµβάνουν να µην επιφέρουν αύξηση της ρύπανσης σε άλλο περιβάλλον, ιδίως 

σε ό,τι αφορά το έδαφος και την ατµόσφαιρα. Επιπλέον, στην περίπτωση που οι 

απορρίψεις επηρεάζουν τα ύδατα περισσοτέρων του ενός Κρατών-Μελών, τότε τα 

ενδιαφερόµενα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να συνεργαστούν µεταξύ τους, µε στόχο την 

εναρµόνιση των διαδικασιών επιτήρησης. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Άρθρο 5 της Οδηγίας, στο οποίο αναφέρεται 

ότι για τις ουσίες του παραρτήµατος ΙΙ, τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να καθιερώσουν 

ειδικά προγράµµατα, προκειµένου έτσι να αποφευχθεί η ρύπανση που προέρχεται από 

σηµαντικές πηγές των ουσιών αυτών(συµπεριλαµβανοµένων πολλαπλών και διάχυτων 
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πηγών), εκτός από τις πηγές των απορρίψεων που υπάγονται στο καθεστώς των 

κοινοτικών οριακών τιµών. Πιο συγκεκριµένα, τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν 

κυρίως τα µέτρα και τις τεχνικές που είναι περισσότερο ενδεδειγµένες, προκειµένου έτσι 

να εξασφαλιστεί η υποκατάσταση, η κατακράτηση και η ανακύκλωση των ουσιών. 

Σηµειώνεται ότι τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν εντός πέντε 

ετών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της οδηγίας, για την κάθε εξεταζόµενη ουσία. 

Πέραν των προγραµµάτων όµως, τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται συγχρόνως να παρέχουν 

πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου έτσι να γίνει η αξιολόγηση για την 

εφαρµογή της Οδηγίας. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τα παρακάτω θέµατα: 

• Τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις άδειες που καθορίζουν τα πρότυπα αποβολής για τις 

απορρίψεις των ουσιών. 

• Την απογραφή των απορρίψεων των ουσιών στα ύδατα. 

• Την τήρηση των οριακών τιµών ή των ποιοτικών στόχων. 

• Τα αποτελέσµατα της επιτήρησης και  

• τα ειδικά προγράµµατα εξάλειψης.   

Στηριζόµενη στις ανωτέρω πληροφορίες, η επιτροπή κάνει συγκριτική αξιολόγηση της 

πορείας της Οδηγίας ανά πέντε έτη. 

 Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι ο Κοινοτικός νοµοθέτης έδωσε ένα χρονικό 

διάστηµα δύο ετών, προκειµένου να συµµορφωθούν τα Κράτη-Μέλη µε τις διατάξεις της 

Οδηγίας. Ωστόσο, στη χώρα µας η εναρµόνιση της Εθνικής µε την Κοινοτική νοµοθεσία 

έγινε µε την έκδοση της Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου 255/13.7.1994(ΦΕΚ 

123Α/1994). 

 Προκειµένου να γίνει περισσότερο σαφές το περιεχόµενο της Οδηγίας, 

παρατίθενται στη συνέχεια πίνακες, σχετικοί µε τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται 

στο Παράρτηµα ΙΙ για µία από τις έντεκα ουσίες (συγκεκριµένα για το DDT). 

 
Πίνακας 3.11.1.: Οριακές Τιµές των Προτύπων Αποβολής του DDT 

  Οριακές Τιµές 

Εκφραζόµενες Σε 

  

Τύπος Βιοµηχανικών 

Εγκαταστάσεων 

Τύπος Μέσης 

Τιµής 

g/T παραγόµενων, 

επεξεργαζόµενων ή 

χρησιµοποιούµενων 

ουσιών  

mg/l απόβλητου 

ύδατος 

Θα τηρούνται 

από την 

Παραγωγή του DDT 

συµπεριλαµβανοµένης 

και της µεταποίησης 

του DDT στην ίδια 

τοποθεσία 

µήνας 

ηµέρα 

µήνας 

ηµέρα 

 

8 

16 

4 

8 

 

0,7 

1,3 

0,2 

0,4 

 

1.1.1988 

1.1.1988 

1.1.1991 

1.1.1991 

 

Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1986 
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Πίνακας 3.11.2.: Ποιοτικοί Στόχοι 

Περιβάλλον Ποιοτικοί Στόχοι Μονάδα Μέτρησης Θα Τηρούνται από την 

Εσωτερικά 

Επιφανειακά Ύδατα 

Ύδατα Εκβολών 

 

Εσωτερικά Παράκτια 

Ύδατα Εκτός από τα 

Ύδατα Εκβολών 

Θαλάσσια Χωρικά 

Ύδατα 

 

 

 

10 για το ισοµερές π.π. 

(παραπάρα) DDT 

 

 

 

25 για το ολικό DDT 

 

 

 

 

C1 ng/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1998 

Πηγή: Ε.Ο.Κ., 1986 
όπου: 

C1: 4ng/l για τα ύδατα και σε 1µg/l για τα λύµατα. 

3.12. Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ "Για την Επεξεργασία των Αστικών Λυµάτων" 

 Η Οδηγία αυτή είναι από τις σηµαντικότερες στον τοµέα του περιβάλλοντος, και 

αφορά την παρεµπόδιση της περιβαλλοντικής επιδείνωσης, που οφείλεται στη διοχέτευση 

αστικών λυµάτων και ακάθαρτων νερών, τα οποία παράγονται από συγκεκριµένους 

βιοµηχανικούς τοµείς. Για το λόγο αυτό προβλέπεται όλες οι συµπυκνώσεις να 

εφοδιαστούν µε συγκεντρωτικά συστήµατα αστικών λυµάτων, που εξαρτώνται από τα 

µεγέθη συµπύκνωσης, από την 31η ∆εκεµβρίου του 2000 ή από την 31η ∆εκεµβρίου του 

2005. Σηµειώνεται ότι τα ύδατα που µπαίνουν σε συγκεντρωτικά συστήµατα υφίστανται 

ένα είδος κατώτερης κατεργασίας. Αυτή η κατεργασία συνήθως συνεπάγεται µια 

βιολογική κατεργασία, µέσω µιας κατώτερης εκκαθάρισης ή άλλης τεχνικής, στις οποίες 

εκτιµώνται οι εδραιώµενες απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας(Ε.Ε., 1996).    

 Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω Οδηγία εκδόθηκε, αφού προηγουµένως το Συµβούλιο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έλαβε υπόψη του τα εξής: 

♦ Η ρύπανση που οφείλεται σε ανεπαρκή επεξεργασία των λυµάτων σε ένα Κράτος-

Μέλος, επηρεάζει συχνά τα ύδατα άλλων Κρατών-Μελών. 

♦ Η διοχέτευση βιοµηχανικών αποβλήτων στα δίκτυα αποχέτευσης, καθώς και η 

απόρριψη λυµάτων και λυµατολάσπης από σταθµούς επεξεργασίας αστικών λυµάτων, 

πρέπει να ρυθµίζεται από γενικές διατάξεις και να απαιτείται ειδική έγκριση. 

Η Οδηγία ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδοµή σε δίκτυα αποχέτευσης 

και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων, τις οποίες θα πρέπει να διαθέτουν οι 

οικισµοί της Ε.Ε., ανάλογα µε τον πληθυσµό και τον αποδέκτη των επεξεργασµένων 

λυµάτων. Οι υδάτινες περιοχές στις οποίες καταλήγουν τα αστικά λύµατα διακρίνονται 
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σε τρεις κατηγορίες: α)Στις ευαίσθητες. β)Στις λιγότερο ευαίσθητες και γ)στις κανονικές, 

όπου: 

"Ευαίσθητες Περιοχές": Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: α)Οι Φυσικές λίµνες, οι 

εκβολές ποταµών και τα παράκτια ύδατα, όπου παρουσιάζεται ευτροφισµός ή υπάρχει 

κίνδυνος να εµφανισθεί στο προσεχές µέλλον. β)Τα Επιφανειακά νερά που προορίζονται 

για ύδρευση και κινδυνεύουν να ξεπεράσουν τα επιτρεπόµενα όρια νιτρικών. 

"Λιγότερο Ευαίσθητες Περιοχές": Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ανοικτοί όρµοι, 

οι εκβολές ποταµών και άλλα παράκτια ύδατα, όπου παρατηρείται καλή εναλλαγή ύδατος 

και είναι αδύνατο να παρουσιασθεί ευτροφισµός ή σηµαντική µείωση της συγκέντρωσης 

του διαλυµένου οξυγόνου, λόγω της απόρριψης αστικών λυµάτων. 

"Κανονικές Περιοχές": Όλες οι υπόλοιπες περιοχές που δεν υπάγονται στις παραπάνω 

κατηγορίες.   

Πέραν αυτών, η Οδηγία καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων, που πρέπει να επιτυγχάνονται στις 

εκροές των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Τέλος, προβλέπονται 

συγκεκριµένα χρονικά όρια, εντός των οποίων οι οικισµοί που εµπίπτουν στις διατάξεις 

της Οδηγίας, οφείλουν να ολοκληρώσουν την απαιτούµενη υποδοµή συλλογής, 

επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών τους λυµάτων. 

Η απαιτούµενη υποδοµή για κάθε οικισµό και ο προσδιορισµός του απαιτούµενου 

επιπέδου επεξεργασίας καθορίζεται από ένα συνδυασµό κριτηρίων, που είναι: 

o Οι Ολικές Μονάδες Ισοδύναµου Πληθυσµού των Οικισµών(Ο.Μ.Ι.Π.). 

Επισηµαίνεται ότι το φορτίο, το οποίο εκφράζεται σε Μονάδες Ισοδύναµου 

Πληθυσµού(Μ.Ι.Π.), υπολογίζεται µε βάση το µέγιστο εβδοµαδιαίο φορτίο, το οποίο 

εισέρχεται στον σταθµό επεξεργασίας στη διάρκεια του έτους, εξαιρουµένων των 

ασυνήθιστων καταστάσεων, όπως είναι για παράδειγµα οι περιπτώσεις των 

πληµµυρικών παροχών. 

o Ο γενικός χαρακτήρας του υδάτινου αποδέκτη των αστικών λυµάτων(ευαίσθητοι, 

λιγότερο ευαίσθητοι, κανονικοί). 

o Ο ειδικός χαρακτήρας της περιοχής, όπου οδηγούνται τα επεξεργασµένα αστικά 

λύµατα(παράκτια ύδατα, γλυκά νερά και εκβολές ποταµών). 

Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις που ορίζουν την απαιτούµενη υποδοµή, βάσει των 

παραπάνω κριτηρίων, ορίζουν ταυτόχρονα και τα χρονικά όρια, εντός των οποίων θα 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες υποδοµές. Σε κάθε περίπτωση, 

επισηµαίνεται ότι οι καταληκτικές ηµεροµηνίες είναι τρεις, και συγκεκριµένα το τέλος 

των ετών 1998, 2000 και 2005. Συνοπτικά, οι προτεραιότητες και τα χρονικά όρια για τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυµάτων παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 
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 Πίνακας 3.12.1.: Χρονοδιάγραµµα Υποχρεώσεων για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 

                              Ανά Κατηγορία Οικισµού(Μ.Ι.Π.) και Αποδέκτη 

  Μ.Ι.Π.    

Αποδέκτης <2.000 2.000-10.000 10.000-15.000 15.000-150.000 >150.000 

Ευαίσθητοι 

Αποδέκτες 

31-12-2005 

Κατάλληλη 

Επεξεργασία 

31-12-2005 

∆ευτεροβάθµια 

Επεξεργασία 

(Ή Κατάλληλη 

Επεξεργασία 

εάν η 

Απόρριψη 

Γίνεται σε 

Παράκτια 

Ύδατα) 

31-12-1998 

Τριτοβάθµια  

Επεξεργασία 

31-12-1998 

Τριτοβάθµια 

Επεξεργασία 

31-12-1988 

Τριτοβάθµια 

Επεξεργασία 

Κανονικοί 

Αποδέκτες 

Κατάλληλη 

Επεξεργασία 

(Εφόσον 

Υπάρχει 

∆ίκτυο 

Αποχέτευσης) 

31-12-2005 

∆ευτεροβάθµια 

Επεξεργασία 

(Ή Κατάλληλη 

Επεξεργασία 

εάν η 

Απόρριψη 

Γίνεται σε 

Παράκτια 

Ύδατα) 

31-12-2005 

∆ευτεροβάθµια 

Επεξεργασία 

31-12-2000 

∆ευτεροβάθµια 

Επεξεργασία 

31-12-2000 

∆ευτεροβάθµια 

Επεξεργασία 

Λιγότερο 

Ευαίσθητοι 

Αποδέκτες 

Κατάλληλη 

Επεξεργασία 

(Εφόσον 

Υπάρχει 

∆ίκτυο 

Αποχέτευσης) 

31-12-2005 

Κατάλληλη 

Επεξεργασία 

 

31-12-2005 

Πρωτοβάθµια 

ή 

∆ευτεροβάθµια 

Επεξεργασία 

31-12-2000 

Πρωτοβάθµια ή 

∆ευτεροβάθµια 

Επεξεργασία 

31-12-2000 

Πρωτοβάθµια 

ή 

∆ευτεροβάθµια 

Επεξεργασία 

 Πηγή:  Τζίκα-Χατζοπούλου, 2004 

όπου:  

"Πρωτοβάθµια Επεξεργασία": Η επεξεργασία των αστικών λυµάτων µε φυσική ή 

χηµική µέθοδο, που περιλαµβάνει την καθίζηση των αιωρούµενων στερεών, ή άλλες 

µεθόδους, µέσω των οποίων το BOD5 των εισερχοµένων λυµάτων µειώνεται, 

τουλάχιστον κατά 20% πριν από την απόρριψη, και το συνολικό φορτίο των 

αιωρούµενων στερεών στα εισερχόµενα λύµατα µειώνεται, τουλάχιστον κατά 50%.  

"∆ευτεροβάθµια Επεξεργασία": Η επεξεργασία των αστικών λυµάτων µε µέθοδο που, 

κατά κανόνα, περιλαµβάνει τη βιολογική επεξεργασία µε δευτεροβάθµια καθίζηση, ή µε 

άλλες µεθόδους, µέσω των οποίων τηρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται παράρτηµα 

Ι της Οδηγίας. 

"Κατάλληλη Επεξεργασία": Η επεξεργασία των αστικών λυµάτων µε µέθοδο ή σύστηµα 

διάθεσης, το οποίο επιτρέπει στα ύδατα υποδοχής να ανταποκρίνονται στους σχετικούς 
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ποιοτικούς στόχους και στις συναφείς διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας και άλλων 

Κοινοτικών Οδηγιών. 

Σηµειώνεται ότι η έννοια της Τριτοβάθµιας Επεξεργασίας δεν ορίζεται σαφώς στην  

Οδηγία. Παρόλα αυτά, κατά την "Τριτοβάθµια Επεξεργασία" αποµακρύνονται οι 

εναποµείναντες ρυπαντές, µε διήθηση και άλλες χηµικές επεξεργασίες. Πριν την διάθεση 

των επεξεργασµένων λυµάτων γίνεται η απολύµανση τους, όπου καταστρέφονται οι 

παθογόνοι µικροοργανισµοί προς αποφυγή µετάδοσης ασθενειών. Σε αυτό το στάδιο 

επεξεργασίας γίνεται η κύρια καταστροφή των παθογόνων, παρότι µικρές ποσότητες 

αποµακρύνονται και σε προηγούµενα στάδια(Φείδαρος κ.α., 2007).  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι απαιτήσεις της Οδηγίας σε ό,τι αφορά τις 

παραµέτρους ρύπανσης των υδάτων, κατόπιν επεξεργασίας των λυµάτων, στις κανονικές 

και στις ευαίσθητες περιοχές. Οι απαιτήσεις αυτές παρατίθενται στους ακόλουθους 

πίνακες. 

 
Πίνακας 3.12.2.: Απαιτήσεις ∆ιάθεσης Λυµάτων Κατόπιν ∆ευτεροβάθµιας Επεξεργασίας 

                             Για Κανονικές Περιοχές 

Παράµετροι Συγκέντρωση (mg/L) Ελάχιστη Απόδοση % 

BOD 25 70-90 

COD 125 75 

Ολικά Αιωρούµενα Στερεά (TSS) 35 

(Άνω των 10.000 Μ.Ι.Π.) 

60 

(2.000-10.000 Μ.Ι.Π.) 

90 

(Άνω των 10.000 Μ.Ι.Π.) 

70 

(2.000-10.000 Μ.Ι.Π.) 

Πηγή: Μαµάης, 2006 

Πίνακας 3.12.3.: Απαιτήσεις  ∆ιάθεσης Λυµάτων Κατόπιν Βιολογικής Επεξεργασίας  

                             Για Ευαίσθητες Περιοχές 

Παράµετροι Συγκέντρωση (mg/L) Ελάχιστη Απόδοση % 

Ολικός Φώσφορος 2mg/l P 

(10.000-100.000 Μ.Ι.Π.) 

1mg/l P 

(Άνω των 100.000 Μ.Ι.Π.) 

80 

Ολικό Άζωτο 15mg/l Ν 

(10.000-100.000 Μ.Ι.Π.) 

10mg/l Ν 

(Άνω των 100.000 Μ.Ι.Π.) 

70-80 

Πηγή: Μαµάης, 2006 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι για οικισµούς, µικρότερους ή ίσους από 

50.000 Μ.Ι.Π., επιβάλλεται η λήψη τουλάχιστον 12 σύνθετων ηµερήσιων δειγµάτων 

ετησίως. Τα παραπάνω όρια µπορεί να µην ικανοποιούνται για µέχρι 2 δείγµατα, που 

σηµαίνει ότι το 83.5% των δειγµάτων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ικανοποιούν τα 

όρια αυτά. Αντίστοιχα, για οικισµούς, µεγαλύτερους από 50.000 Μ.Ι.Π., επιβάλλεται η 
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λήψη τουλάχιστον 24 σύνθετων ηµερήσιων δειγµάτων ετησίως. Στην περίπτωση αυτή, τα 

παραπάνω όρια µπορεί να µην ικανοποιούνται για µέχρι 3 δείγµατα, δηλαδή το 87.5% 

των δειγµάτων θα πρέπει να ικανοποιεί τα ανωτέρω όρια(Μαµάης, 2006). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Οδηγία υποχρεώνει τα Κράτη-Μέλη να 

συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της µέχρι τις 30 Ιουνίου του 1993. Παρόλα αυτά η εν 

λόγω Οδηγία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο το 1997, µε την έκδοση της 

Υπουργικής Απόφασης 5673/400/1997(ΦΕΚ 192Β/1997). 

 

3.13. Η Οδηγία 91/676/ΕΟΚ "Προστασία Υδάτων Από Νιτρορρύπανση Γεωργικής 

Προέλευσης" 

 Η εν λόγω Οδηγία στοχεύει στην ελάττωση της ρύπανσης από τη νιτρορρύπανση 

γεωργικής προέλευσης. Σηµειώνεται ότι ο στόχος αυτός εµποδίζει τις υπέρµετρες 

συσσωρεύσεις νιτρικού άλατος στα ύδατα, περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη χρήση 

χηµικών λιπασµάτων και των επιζήµιων αποτελεσµάτων της εντατικής παραγωγής. Τα 

αντικείµενα αυτά θα πραγµατοποιηθούν, κάνοντας χρήση του κόπρου για την ικανότητα 

απορρόφησης του εδάφους. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η Οδηγία δεν 

καλύπτει µόνο το απόθεµα και τη χρήση λιπασµάτων που περιλαµβάνουν νιτρικό άλας, 

και τις επιδράσεις από την κτηνοτροφία, αλλά επιπρόσθετα και τις διαδικασίες γεωργικής 

διαχείρισης και κατεργασίας των ακάθαρτων υδάτων(Ε.Ε., 1996). 

 Σηµειώνεται ότι η παρούσα Οδηγία εκδόθηκε, αφού προηγουµένως το Συµβούλιο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έλαβε υπόψη του τα εξής: 

 Η περιεκτικότητα των υδάτων σε νιτρικά ιόντα αυξάνεται σε ορισµένες περιοχές των 

Κρατών-Μελών, ενώ είναι ήδη υψηλή, σε σχέση µε τις προδιαγραφές που θέτει η 

Οδηγία 75/440/ΕΟΚ. 

 Η υπέρµετρη χρήση λιπασµάτων συνιστά περιβαλλοντικό κίνδυνο. 

 Η κύρια αιτία της διάχυσης της ρύπανσης των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

είναι τα νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης. 

 Η γεωργική πολιτική πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη της την περιβαλλοντική 

πολιτική. 

Με βάση τα κριτήρια του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας και συγκεκριµένα, τη 

συγκέντρωση νιτρικών στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 25 ή 50 mg/l και 50 mg/l 

αντίστοιχα, καθώς και τα φαινόµενα ευτροφισµού, τα Κράτη-Μέλη προσδιορίζουν τα 

ύδατα που υφίστανται ρύπανση. 

Η Οδηγία, θέτοντας ως βασικό της στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας, 

του έµβιου περιβάλλοντος και των υδατικών οικοσυστηµάτων, καθώς και την 

εξασφάλιση των επιθυµητών χρήσεων του νερού, κρίνει ως επιτακτική τη µείωση της 

ρύπανσης που οφείλεται άµεσα ή έµµεσα στις υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών. Ο 

εντοπισµός των περιοχών ξηράς, στις οποίες απορρέουν ύδατα που υφίστανται ρύπανση 
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από αζωτούχες ενώσεις (χαρακτηριζόµενες ως ευπρόσβλητες ζώνες) αποτελεί το πρώτο 

και βασικό στάδιο, το οποίο ακολουθείται από την κατάρτιση και εφαρµογή κατάλληλων 

προγραµµάτων δράσης, µε στόχο τη µείωση της ρύπανσης. Τα προγράµµατα αυτά 

περιλαµβάνουν τους κώδικες γεωργικής πρακτικής, ενώ συγχρόνως καθορίζουν Κανόνες, 

σχετικούς µε τον περιορισµό της εφαρµοζόµενης ποσότητας λιπάσµατος, βάσει των 

εδαφολογικών, των κλιµατικών, των βροχοµετρικών και αρδευτικών συνθηκών, τη χρήση 

του εδάφους και των γεωργικών πρακτικών, καθώς και βάσει της ισορροπίας µεταξύ των 

προβλεπόµενων αναγκών των καλλιεργειών σε άζωτο και της ποσότητας αζώτου που 

διατίθενται για τις καλλιέργειες από το έδαφος και από τη λίπανση(Ε.Μ.Π. κ.α., 2004:22-

3).  

Πέραν αυτών, η Οδηγία προβλέπει τη λήψη µέτρων, τα οποία εξασφαλίζουν ότι για 

κάθε γεωργική και κτηνοτροφική µονάδα η ποσότητα αποβλήτων που προστίθεται κάθε 

χρόνο στο έδαφος, είτε από ανθρώπους, είτε από ζώα δεν υπερβαίνει την καθορισµένη 

ποσότητα ανά εκτάριο (συγκεκριµένα: 170kg αζώτου/εκτάριο). 

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι προκειµένου να διαµορφωθεί από τα 

Κράτη-Μέλη ένα πλαίσιο προστασίας των υδάτων, υποχρεούνται να χαρακτηρίσουν ως 

"ευπρόσβλητες ζώνες"(vulnerable zones) όλες τις γνωστές περιοχές ξηράς που 

βρίσκονται στο έδαφος τους, των οποίων τα νερά υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν 

ρύπανση.  Τα Κράτη-Μέλη καλούνται επίσης να εφαρµόσουν "προγράµµατα δράσης" 

στις  "ευπρόσβλητες ζώνες", προκειµένου έτσι να µειωθεί ή και να προληφθεί η ρύπανση 

των νερών από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης(Καρυώτης κ.α., 2002). Τα 

προγράµµατα δράσης εφαρµόζονται εντός µιας τετραετίας από τη σύνταξή τους και 

περιλαµβάνουν τα εξής: 

α)Τα µέτρα του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας. 

β)Τα µέτρα, τα οποία τα Κράτη-Μέλη περιλαµβάνουν στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής(Κ.Ο.Γ.Π.). 

Σηµειώνεται ότι τα κράτη µέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν και να εφαρµόσουν 

κατάλληλα προγράµµατα παρακολούθησης, προκειµένου έτσι να εκτιµήσουν την 

αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων δράσης 

Πέραν αυτών όµως, τα Κράτη-Μέλη είναι υποχρεωµένα να θεσπίσουν Κώδικες 

Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, οι οποίοι µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

♦ Τις χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες δεν ενδείκνυται η διασπορά λιπασµάτων στο 

έδαφος. 

♦ Τη διασπορά λιπασµάτων σε επικλινή εδάφη. 

♦ Τη διασπορά λιπασµάτων σε κορεσµένα εδάφη. 

♦ Τις προϋποθέσεις διασποράς στο έδαφος κοντά σε υδάτινα ρεύµατα. 

♦ Τις µεθόδους διασποράς στο έδαφος χηµικών λιπασµάτων ή κοπριάς και 
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♦ Τη χωρητικότητα και τον τρόπο κατασκευής δοχείων αποθήκευσης της κοπριάς. 

Επιπλέον, οι Κ.Ο.Γ.Π. είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν θέµατα, σχετικά µε τη διαχείριση 

της γης, τη διατήρηση µιας ελάχιστης φυτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια βροχερών 

περιόδων, τα σχέδια λίπανσης ανά αγρόκτηµα, καθώς και την πρόληψη της ρύπανσης των 

υδάτων, πέραν των ριζών στα αρδευτικά συστήµατα. 

Σηµειώνεται ότι µετά την κοινοποίηση της Οδηγίας, τα Κράτη-Μέλη είναι 

υποχρεωµένα ανά τέσσερα έτη να υποβάλλουν Έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

οποία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

 Κατάλογος χαρτών µε τις ζώνες που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες. 

 Περίληψη των προγραµµάτων παρακολούθησης. 

 Περίληψη των προγραµµάτων δράσης. 

 Εκτίµηση του κάθε Κράτους-Μέλους, σχετικά µε την πιθανολογούµενη προθεσµία, 

εντός της οποίας τα ύδατα θα επιτύχουν τους στόχους του προγράµµατος δράσης. 

Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι η Οδηγία δίδει στα Κράτη-Μέλη ένα χρονικό περιθώριο 

δύο ετών, προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της. Παρόλα αυτά, η 

ενσωµάτωση της Οδηγίας στη χώρα µας έγινε το έτος 1997, µε την έκδοση της 

Υπουργικής Απόφασης 16190/1335(ΦΕΚ 519Β/1997). 

 

3.14. Η Οδηγία 98/83/ΕΚ "Σχετικά µε την Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης 

Κατανάλωσης" 

 Η Οδηγία αυτή έχει ως βασικό της στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας 

από τις δυσµενείς επιπτώσεις, που οφείλονται στη µόλυνση του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, µέσω της διασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό. Θα πρέπει να ειπωθεί 

ότι η παρούσα Οδηγία εκδόθηκε, αφού προηγουµένως το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έλαβε υπόψη του τα εξής: 

• Είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινοτικών προδιαγραφών, όσον αφορά τις βασικές 

ποιοτικές παραµέτρους σε θέµατα υγείας, για το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση, προκειµένου έτσι να καθοριστούν οι ελάχιστοι ποιοτικοί περιβαλλοντικοί 

στόχοι, ώστε να προωθηθεί η αειφορική χρήση του νερού. 

• ∆εδοµένου ότι το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση παρουσιάζει 

αυξηµένη σηµασία για την ανθρώπινη υγεία, επιβάλλεται να θεσπισθούν σε κοινοτικό 

επίπεδο οι βασικές ποιοτικές προδιαγραφές, µε τις οποίες θα πρέπει να συµµορφώνεται η 

συγκεκριµένη κατηγορία νερού. 

• Προκειµένου να τηρηθούν οι ποιοτικές προδιαγραφές για το πόσιµο νερό από τις 

επιχειρήσεις ύδρευσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί µε κατάλληλα µέτρα προστασίας η 

καθαρότητα των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. 

Όπως και η Οδηγία 80/778/ΕΟΚ, έτσι και η συγκεκριµένη, αφορά το πόσιµο νερό, 

ανεξάρτητα από το αν έχει υποστεί ή όχι επεξεργασία, ενώ εξαιρούνται από το πεδίο 
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εφαρµογής της Οδηγίας τα φυσικά µεταλλικά νερά και τα φαρµακευτικά 

ιδιοκατασκευάσµατα. Το νερό που χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες τροφίµων εµπίπτει 

επίσης στην Οδηγία αυτή. Επιπλέον, στη νέα οδηγία περιλαµβάνεται το πόσιµο νερό, 

ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από δίκτυο διανοµής, από βυτίο, φυάλες ή δοχεία, ενώ 

το νερό που έχει υποστεί κατεργασία αποσκλήρυνσης δεν αντιµετωπίζεται πλέον ως 

χωριστή κατηγορία. 

Λαµβάνοντας υπόψη την αµφιλεγόµενη έννοια δύο παράλληλων ορίων 

(ενδεικτικών και επιτακτικών), η εν λόγω Οδηγία περιορίζεται σε µία µόνο τιµή, την 

παραµετρική. Πέραν αυτού, στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας οι παράµετροι κατατάσσονται 

σε τρεις επιµέρους κατηγορίες, ήτοι τις µικροβιολογικές, τις χηµικές και τις ενδεικτικές. 

Σηµειώνεται ότι οι παραµετρικές τιµές των µικροβιολογικών και χηµικών παραµέτρων 

έχουν επιτακτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι οι τιµές αυτές αποτελούν και τις 

µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις και για το λόγο αυτό δε θα πρέπει να 

παραβιάζονται. Σε ό,τι αφορά τις ενδεικτικές παραµέτρους, οι τιµές καθορίζονται µόνο 

για λόγους παρακολούθησης, ενώ τα Κράτη-Μέλη εξετάζουν κατά πόσο η µη τήρηση 

αυτών των τιµών δηµιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Σηµειώνεται ότι τα 

Κράτη-Μέλη φροντίζουν, ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για την όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερη µείωση της συγκέντρωσης των τριαλογονοµεθανίων στο νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης, κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση 

της παραµετρικής τιµής. Έτσι λοιπόν, όταν εφαρµόζονται µέτρα για την επίτευξη της 

τιµής αυτής, τα Κράτη-Μέλη δίνουν προοδευτικά προτεραιότητα στις περιοχές µε τις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογονοµεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι τα µεγάλα περιθώρια για την ερµηνεία 

του όρου "παρέκκλιση", που δίδονταν µέσω του Άρθρου 9 της Κοινοτικής Οδηγίας 

80/778 εγκυµονούσαν κίνδυνο ουσιαστικής, και σε ορισµένες περιπτώσεις, µόνιµης 

καταστρατήγησης της Οδηγίας και για το λόγο αυτό περιορίστηκαν σε σηµαντικό βαθµό 

στην Οδηγία 98/83/ΕΚ. Ειδικότερα, στο αντίστοιχο άρθρο καθίσταται σαφές ότι η 

οιαδήποτε παρέκκλιση από τις παραµετρικές τιµές δεν θα ξεπερνά τα εννέα έτη. Ωστόσο, 

κάθε τρία έτη θα πρέπει να επανεξετάζεται η παρέκκλιση και σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να διευκρινίζονται µεταξύ άλλων, ο λόγος της παρέκκλισης, η συγκεκριµένη 

παράµετρος, η γεωγραφική περιοχή, η παροχή του νερού και ο θιγόµενος πληθυσµός. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται µε κατάλληλο σύστηµα παρακολούθησης 

οι απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες (χρονοδιάγραµµα εργασιών, εκτίµηση κόστους), 

καθώς και η διάρκεια της παρέκκλισης. 

Όπως και στην προηγούµενη Οδηγία, έτσι και σε αυτή, απαγορεύονται οι 

παρεκκλίσεις για τις µικροβιολογικές παραµέτρους. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα 

παρέκκλισης για τις τοξικές παραµέτρους, κάτι το οποίο απαγορευόταν ρητά από την 
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προηγούµενη Οδηγία. Σε κάθε περίπτωση όµως η εν λόγω παρέκκλιση είναι απαραίτητο 

να δικαιολογηθεί, µε βάση τα προαναφερθέντα. 

Στην παρούσα Οδηγία έχουν προστεθεί παράµετροι, οι οποίες έχουν θεωρηθεί 

ύποπτες για την καρκινογόνο τους δράση, όπως είναι για παράδειγµα τα βρώµικα άλατα 

και τα τριαλογονοµεθάνια, τα οποία αποτελούν παραπροϊόντα της χλωρίωσης. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να ειπωθεί ότι η Οδηγία 98/83/ΕΚ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιηµένη στην παρουσία "νέων" παθογόνων οργανισµών στο πόσιµο νερό. 

Τυπικό παράδειγµα αποτελεί η αναφορά στο Cryptosporidium, το οποίο είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνο για την δηµόσια υγεία όταν βρίσκεται στο πόσιµο νερό. Στην κατεύθυνση 

αυτή, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η υπέρβαση του ενδεικτικού ορίου για το 

Clostridium perfingens αποτελεί ένδειξη και παραπέµπει σε ευρύτερο έλεγχο για την 

παρουσία του Cryptosporidium στο πόσιµο νερό(Ε.Μ.Π. κ.α., 2004:9-14). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ανά πέντε έτη, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναθεωρεί τα παραρτήµατα της Οδηγίας, υπό το πρίσµα της επιστηµονικής και 

τεχνικής προόδου και υποβάλλει, στην περίπτωση που χρειάζεται, προτάσεις 

τροπολογιών, γεγονός που µαρτυρά την αυξηµένη ευαισθησία της Επιτροπής στο ζήτηµα 

της προστασίας του ύδατος. Έµφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η Οδηγία 

θέτει ένα χρονικό ορίζοντα πέντε ετών, προκειµένου να διασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα 

του στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. Επιπλέον, αξίζει να ειπωθεί ότι πέντε έτη µετά την έναρξη 

ισχύος της εν λόγω Οδηγίας, καταργείται η προηγούµενη Οδηγία 80/778/ΕΟΚ. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Κοινοτικός Νοµοθέτης έδωσε ένα 

διάστηµα δύο ετών, προκειµένου να συµµορφωθούν τα Κράτη-Μέλη µε τις διατάξεις της 

Οδηγίας. Στη χώρα µας η εναρµόνιση της Εθνικής µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έγινε µε 

την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Υ2/2600/2001, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 

25-12-2003. 

Στις επόµενες σελίδες παρατίθενται οι τιµές των παραµέτρων, όπως ορίζονται στο 

παράρτηµα της Οδηγίας.  
 Πίνακας 3.14.1.: Μικροβιολογικές Παράµετροι Οδηγίας 98/83/ΕΚ 

Παράµετρος Παραµετρική Τιµή (Αριθµός/100 ml) 

Escherichia coli (E. Coli) 0 

Εντερόκοκκοι 0 

Για το Νερό που Πωλείται σε Φιάλες ή ∆οχεία 

Ισχύουν τα Ακόλουθα:  

 

Escherichia coli (E. Coli) 0/250 ml 

Εντερόκοκκοι 0/250 ml 

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml 

Αριθµός αποικιών σε 220C 100/ml 

Αριθµός αποικιών σε 370C 20/ml 

 Πηγή: Ε.Κ., 1998 
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Πίνακας 3.14.2.: Χηµικές Παράµετροι Οδηγίας 98/83/ΕΚ 

Παράµετρος  Παραµετρική Τιµή Μονάδες 

Ακρυλαµίδιο 0,10 µg/l 

Αντιµόνιο 5,0 µg/l 

Αρσενικό 10 µg/l 

Βενζόλιο 1,0 µg/l 

Βενζο-α-πυρένιο 0,010 µg/l 

Βόριο 1,0 mg/l 

Βρώµικα άλατα 10 µg/l 

Κάδµιο 5,0 µg/l 

Χρώµιο 50 µg/l 

Χαλκός 2,0 mg/l 

Κυανιούχα άλατα 50 µg/l 

1,2-διχλωροαιθάνιο 3,0 µg/l 

Επιχλωρυδρίνη 0,10 µg/l 

Φθοριούχα άλατα 1,5 mg/l 

Μόλυβδος 10 µg/l 

Υδράργυρος 1,0 µg/l 

Νικέλιο 20 µg/l 

Νιτρικά άλατα 50 mg/l 

Νιτρώδη άλατα 0,50 mg/l 

Παρασιτοκτόνα 0,10 µg/l 

Σύνολο Παρασιτοκτόνων 0,50 µg/l 

Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί 

Υδρογονάνθρακες 

0,10 µg/l 

Σελήνιο 10 µg/l 

Τετραχλωροαιθένιο και 

Τριχλωροαιθένιο 

10 µg/l 

Ολικά τριαλαγονοµεθάνια 100 µg/l 

Βινυλοχλωρίδιο 0,50 µg/l 

     Πηγή: Ε.Κ., 1998 
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   Πίνακας 3.14.3.: Ενδεικτικές Παράµετροι Οδηγίας 98/83/ΕΚ 

Παράµετρος Παραµετρική Τιµή Μονάδες 

Αργίλιο 200 µg/l 

Αµµώνιο 0,50 mg/l 

Χλωριούχα άλατα 250 mg/l 

Clostridium 

perfringens(συµπεριλαµβανοµένων 

των σπορίων) 

0 Αριθµός/100 ml 

Χρώµα Αποδεκτό για τους καταναλωτές 

και άνευ ασυνήθους µεταβολής 

 

Αγωγιµότητα 2500 µS cm-1 στους 200C 

Συγκέντρωση Ιόντων Υδρογόνου >=6,5 και <=9,5 Μονάδες pH 

Σίδηρος 200 µg/l 

Μαγγάνιο 50 µg/l 

Οσµή Αποδεκτή για τους καταναλωτές 

και άνευ ασυνήθους µεταβολής 

 

Οξειδωσιµότητα 5,0 mg/l O2

Θειικά άλατα 250 mg/l 

Νάτριο 200 mg/l 

Γεύση Αποδεκτή για τους καταναλωτές 

και άνευ ασυνήθους µεταβολής 

 

Αριθµός αποικιών σε 220C Άνευ ασυνήθους µεταβολής  

Κολοβακτηριοειδή 0 Αριθµός/100 ml 

Ολικός Οργανικός 

Άνθρακας(TOC) 

Άνευ ασυνήθους µεταβολής  

Θολότητα Αποδεκτή για τους καταναλωτές 

και άνευ ασυνήθους µεταβολής 

 

Ραδιενέργεια   

Τρίτιο 100 becquerel/l 

Ολική ενδεικτική δόση 0,10 mSv/έτος 

  Πηγή: Ε.Κ., 1998 

 

3.15. Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ "Για τη Θέσπιση Πλαισίου Κοινοτικής ∆ράσης στον 

Τοµέα της Πολιτικής των Υδάτων" 

3.15.1. Γενικά 

 Η εν λόγω Οδηγία, γνωστή και ως Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα(ΟΠΥ), αποτελεί 

ουσιαστικά την Οδηγία-Σταθµό στην ιστορία της προστασίας και διαχείρισης των 

υδατικών πόρων της Ευρώπης και για το λόγο αυτό αναλύεται περισσότερο, σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες Οδηγίες του παρόντος κεφαλαίου. ∆ιασαφηνίζεται ότι η Κοινοτική Οδηγία 

2000/60 δηµιουργεί ένα σηµαντικότατο νοµοθετικό πλέγµα για την προστασία όλων των 

κατηγοριών Υδάτινων Σωµάτων(Υ.Σ.), ήτοι τα εσωτερικά επιφανειακά, τα µεταβατικά, 

τα παράκτια και τα υπόγεια, ενώ συγχρόνως λειτουργεί ως ένα εργαλείο για τη 
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µακροπρόθεσµη αειφορική διαχείριση των υδάτων και των οικοσυστηµάτων στη χωρική 

επικράτεια της Ευρώπης(Μιµίκου, 2004). Επιπλέον, τα κριτήρια και οι στόχοι της 

Οδηγίας προωθούν µια νέα κουλτούρα στον τοµέα διαχείρισης των υδατικών πόρων του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και αυτό διότι στρέφεται από τις παραδοσιακές 

στρατηγικές ενίσχυσης της προσφοράς, σε στρατηγικές διαχείρισης της ζήτησης, 

δίδοντας κατά αυτόν τον τρόπο προτεραιότητα στην εξοικονόµηση, στη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καθώς και στις στρατηγικές 

προστασίας των υπόγειων υδάτων, µέσω ολοκληρωµένων προσεγγίσεων. Στην ίδια 

κατεύθυνση, η εν λόγω οδηγία δηµιουργεί και εισάγει νέες αντιλήψεις στη αντιµετώπιση 

κινδύνων από τα ακραία καιρικά φαινόµενα (πληµµύρες, ξηρασία).  

Σηµειώνεται ότι η επιτυχία της εφαρµογής της Οδηγίας αναµένεται να εξαρτηθεί 

από δύο βασικούς παράγοντες, ήτοι: 

 Την εναρµόνιση των ανθρωπογενών παρεµβάσεων και δραστηριοτήτων που επιδρούν 

στον κύκλο του νερού στα χωρικά πλαίσια µιας Λεκάνης Απορροής. 

 Την άµεση λήψη των "κατάλληλων" διαχειριστικών µέτρων από τα Κράτη-Μέλη, τα 

οποία θα εξασφαλίσουν το επιθυµητό αποτέλεσµα κατά την διάρκεια των επόµενων 

ετών(Μιµίκου και Φωτόπουλος, 2004). 

Είναι άξιο αναφοράς ότι η προετοιµασία της Οδηγίας από την Ε.Ε. διήρκησε περισσότερο 

από δέκα έτη και αποτέλεσε πεδίο έντονης επιστηµονικής και πολιτικής αντιπαράθεσης 

µεταξύ των Κρατών-Μελών της, όπως αναφέρεται και στην αρχή του παρόντος 

κεφαλαίου. Ας σηµειωθεί άλλωστε ότι η ερµηνεία των προβλέψεων της Οδηγίας αποτελεί 

ακόµη και σήµερα αντικείµενο εκτεταµένων επιστηµονικών συζητήσεων, και όπως 

διαφαίνεται από το διάγραµµα εφαρµογής της χρειάζεται να περάσουν ακόµη αρκετά 

χρόνια, προκειµένου να υλοποιηθούν όλα τα σηµεία της. 

 Οι βασικές αρχές του Κοινοτικού ∆ικαίου από τις οποίες διέπεται η Οδηγία είναι οι 

ακόλουθες: 

 Η "αρχή της αειφορίας", η οποία µάλιστα αποτελεί και την βασική αρχή της 

Οδηγίας, εφόσον σύµφωνα µε το Άρθρο 1β θα πρέπει να προωθηθεί η βιώσιµη 

χρήση του νερού, µε στόχο τη µακροπρόθεσµη προστασία των διαθέσιµων 

υδατικών πόρων. Η εν λόγω αρχή έχει ως ειδικότερο περιεχόµενο τη διαχείριση 

των φυσικών πόρων κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να µην εξαντλούνται τα όρια 

αποδοχής και να µην υπερκεράζεται η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων 

εξαιτίας της εισαγωγής επικίνδυνων ουσιών και της κατανάλωσης των φυσικών 

διαθεσίµων. ∆ιευκρινίζεται ότι η αρχή της αειφορίας έχει αποκτήσει αυξηµένη 

κανονιστική ισχύ στην ελληνική έννοµη τάξη µετά τη ρητή της κατοχύρωση στο 

αναθεωρηµένο Άρθρο 24 του Συντάγµατος το 2001(Καραγεώργου, 2003). 

Παράλληλα, η αρχή αυτή, όπως θα φανεί και από τα παρακάτω αποτελεί την 

κεντρική επιδίωξη της Οδηγίας. 

 - 124 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

 Η "αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει". Η αρχή αυτή τίθεται σε εφαρµογή όταν έχει 

ήδη συντελεσθεί η προσβολή του περιβάλλοντος και σηµαίνει ότι εκείνος, ο 

οποίος επιβαρύνει το περιβάλλον υποχρεώνεται, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, 

να αναλάβει το κόστος για την εξουδετέρωση της προσβολής ή για τη µελλοντική 

αποφυγή της επιβάρυνσης ή ακόµη να καταβάλει αντισταθµιστικό ποσό για την 

βλάβη, την οποία προξένησε. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι 

δαπάνες για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος δε θα πρέπει να επιβαρύνουν 

αµέτοχους τρίτους(Παναγόπουλος, 2001:96).  

 Η "αρχή ο χρήστης πληρώνει". Η αρχή αυτή δεν είναι τίποτε περισσότερο από 

τη φυσική προέκταση της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει, προσαρµοζόµενη στον 

τοµέα των υδάτων, και ιδίως στο γεγονός ότι αυτά βρίσκονται σε ανεπαρκή 

ποσότητα, σε σχέση µε τις ανάγκες. Κατά συνέπεια, η χρήση των υδάτων που 

είναι ένα κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικό αγαθό, οφείλει να είναι λελογισµένη και 

για να επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαίο να οργανωθεί ένα συλλογικό σύστηµα 

πρόληψης ή επανόρθωσης της τυχόν υποβάθµισης του αγαθού 

αυτού(Χαϊνταρλής, 2005).             

 Η "αρχή της αναλογικότητας", βάσει της οποίας το σύνολο των εκποµπών των 

εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν συγκεκριµένο χώρο δεν θα 

πρέπει να επιβαρύνουν τον αποδέκτη περισσότερο από κάποια καθορισµένα όρια. 

Συνεπώς, προκειµένου να επιτραπεί η λειτουργία µιας νέας εγκατάστασης, είναι 

απαραίτητο να µειωθούν µε αναλογικό ρυθµό οι επιβαρυντικές εκποµπές από τις 

ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις(Γρίβα, 2005:58). 

 Η "αρχή της πρόληψης". Κύρια επιδίωξη της αρχής αυτής δεν είναι η 

εξουδετέρωση τυχόν προσβολών του περιβάλλοντος, αλλά η αποφυγή ή η 

πρόληψη δυσµενών για το περιβάλλον επιπτώσεων.  Σηµειώνεται ότι η αρχή 

αυτή, σε περίπτωση που καρποφορήσει, έχει ως συνέπεια την 

αποτελεσµατικότητα της δράσης της ∆ιοίκησης στον τοµέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος(Παναγόπουλος, 2001:95). 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία, προκειµένου να ισχυρισθούµε ότι η 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ διακατέχεται από ένα κυρίαρχο περιβαλλοντικό πνεύµα, ενώ 

συγχρόνως θα πρέπει να ειπωθεί ότι στα πλαίσια της Οδηγίας, το νερό δεν 

αντιµετωπίζεται ως εµπορικό αγαθό, αλλά αντίθετα ως κληρονοµιά της φύσης και για 

αυτό θα πρέπει να προστατεύεται επαρκώς και να τυγχάνει κατάλληλης µεταχείρισης.  

 Οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε η παρούσα Οδηγία από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είχαν να κάνουν κατά κύριο λόγο µε τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα 

ύδατα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως το 2000. Ενδεικτικά, ορισµένοι από τους 

σηµαντικότερους λόγους είναι οι εξής: 
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• Η απαίτηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη βελτίωση της οικολογικής ποιότητας 

των κοινοτικών επιφανειακών υδάτων. 

• Το 1991, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη δράσης για την αποφυγή µακροπρόθεσµης 

επιδείνωσης της ποιότητας και της ποσότητας των γλυκών υδάτων, και έτσι προτάθηκε 

η υλοποίηση προγραµµάτων δράσεων, τα οποία θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί µέχρι το 

2000, µε στόχο τη βιώσιµη διαχείριση και προστασία των πόρων γλυκού ύδατος. 

• Τα ύδατα στην Κοινότητα υφίστανται αυξανόµενη πίεση, λόγω της συνεχούς 

αύξησης της ζήτησης επαρκών ποσοτήτων ύδατος καλής ποιότητας, για κάθε χρήση. 

• Υπάρχει η ανάγκη συνετούς χρήσης και διατήρησης των υγροτόπων, µέσω της οποίας 

θα αναγνωριστούν οι σηµαντικές λειτουργίες που επιτελούν για την προστασία των 

υδατικών πόρων.  

 

3.15.2. Οι Στόχοι και τα Βασικά Σηµεία της Οδηγίας 

 Βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η καλύτερη κατάσταση από πλευράς ποιότητας 

και ποσότητας των υδατικών πόρων έως το έτος 2015(Μιµίκου, 2004). Όπως αναφέρεται 

µάλιστα στις διατάξεις της οδηγίας: 

"Τελικός Στόχος είναι η επίτευξη της εξάλειψης των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας 

και η συµβολή στην επίτευξη συγκεντρώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι οποίες για τις 

φυσικώς απαντώµενες ουσίες, να πλησιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο". 

Πιο αναλυτικά όµως, οι κύριοι στόχοι της Οδηγίας συνοψίζονται στους εξής: 

 Η αποτροπή της περαιτέρω υποβάθµισης των υδάτων, καθώς και η προστασία και 

βελτίωση των υδατικών πόρων και των χερσαίων οικοσυστηµάτων που τους περιέχουν 

ή τους περιβάλλουν. 

 Η προώθηση της βιώσιµης διαχείρισης του νερού, βάσει µιας µακροπρόθεσµης 

προστασίας των υδατικών αποθεµάτων. 

 Η βελτίωση του υδατικού περιβάλλοντος, µέσω της εφαρµογής συγκεκριµένων 

µέτρων για τη σταδιακή µείωση της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών προτεραιότητας και 

την εξάλειψη της απόρριψης τοξικών ρυπαντικών ουσιών προτεραιότητας. 

 Η διασφάλιση της προοδευτικής µείωσης της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και η 

αποφυγή της περαιτέρω ρύπανσής τους. 

 Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινοµένων πληµµυρών και ξηρασίας. 

Σύµφωνα µε τους ανωτέρω στόχους είναι δυνατόν να συµπεράνουµε ότι ο κύριος άξονας 

δράσης της Οδηγίας είναι η αειφορική διαχείριση, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 

σε συνδυασµό µε την αποκατάσταση των ήδη επιβαρυµένων(από πλευράς ρύπανσης ή 

υδατικού ελλείµµατος) υδατικών πόρων(Λατινόπουλος, 2004:342-3). 

∆ιαβάζοντας κανείς προσεκτικά το κείµενο της Oδηγίας, είναι δυνατόν να διακρίνει 

ορισµένα σηµεία, τα οποία ουσιαστικά σφραγίζουν το χαρακτήρα της και στα οποία 
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στηρίζεται η όλη φιλοσοφία της. Έτσι λοιπόν, ο βασικός δοµικός ιστός της Οδηγίας 

αναλύεται ως ακολούθως: 

o Το νερό είναι µη εµπορικό προϊόν, αποτελεί κληρονοµιά της φύσης και πρέπει να 

προστατεύεται. Με άλλα λόγια, η Οδηγία διευκρινίζει ότι το ύδωρ αποτελεί κοινωνικό 

αγαθό και για αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως αντικείµενο προς εκµετάλλευση. Η 

δυσκολία που έγκειται ωστόσο στην προκειµένη περίπτωση είναι ότι το νερό εδώ και 

πολλά χρόνια αντιµετωπίζεται στη διεθνή πολιτική ως εµπορικό αγαθό µε απώτερο 

σκοπό την εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων και έτσι, η στάση που 

προτείνεται από την Οδηγία είναι εξαιρετικά δύσκολο να υιοθετηθεί στην πράξη. 

o Ο βασικός της στόχος δίδει περαιτέρω έµφαση στην ποιοτική προσέγγιση των 

υδατικών πόρων, και λιγότερο σε ποσοτικά ζητήµατα. Το γεγονός βέβαια, αν και 

προξενεί εντύπωση σε πρώτη φάση, εντούτοις δικαιολογείται απόλυτα αν αναλογισθεί 

κανείς ότι η Οδηγία εκδόθηκε κυρίως µε τη συµβολή της Ολλανδίας και των όµορων 

Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες διαθέτουν ένα οργανωµένο σύστηµα διάθεσης 

ποσοτικών δεδοµένων. Σηµαντικά προβλήµατα ωστόσο αναµένεται να προκληθούν στη 

χώρα µας, η οποία ως γνωστό δε διαθέτει ουδεµία βάση δεδοµένων για τα ποσοτικά 

στοιχεία των επιφανειακών της υδάτων, ενώ παράλληλα το Ινστιτούτο Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών(Ι.Γ.Μ.Ε.) δε διαθέτει επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισµό 

των ορίων των υπόγειων υδάτων. Γίνεται εποµένως άµεσα αντιληπτό ότι οι όποιες 

δυσκολίες παρουσιάζονται µέσα από τις επιταγές της Οδηγίας, για την Ελλάδα 

αναµένεται να είναι ακόµη µεγαλύτερες και πολλοί επιστήµονες εκφράζουν την 

απαισιοδοξία τους για το εάν θα µπορέσει τελικά η χώρα µας να επιτύχει τον βασικό 

στόχο της Οδηγίας. 

o Γίνεται εκτίµηση των ανανεώσιµων φυσικών πόρων και απαιτείται µακροπρόθεσµος 

σχεδιασµός έργων για την προστασία τους. 

o Η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων επιτελείται στο πλαίσιο της ενιαίας 

Λεκάνης Απορροής ενός ποταµού. 

o Παράλληλα µε την προστασία και τη διαχείριση των υδατικών πόρων της  Ε.Ε., η 

Οδηγία εισάγει επιπρόσθετα περαιτέρω τοµείς της κοινοτικής πολιτικής, όπως η 

περιβαλλοντική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, η πολιτική των µεταφορών, η 

γεωργική πολιτική, καθώς και η πολιτική χωρικής ανάπτυξης. 

o Απαιτείται η αναστροφή της ανοδικής τάσης συγκέντρωσης των ρύπων. 

o Η κατάσταση της ποιότητας των υδάτων παρακολουθείται σε συγκρίσιµη βάση για 

όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.(Τσακίρης, 2001). 

o Εξασφαλίζεται η συστηµατική ενηµέρωση και η συµµετοχή του κοινού στις 

αποφάσεις. Ειδικότερα, τα Κράτη-Μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την ενεργή 

συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων κατά τη διάρκεια των επιµέρους 

σταδίων εφαρµογής της Οδηγίας και κατά τη διάρκεια σύνταξης των ∆ιαχειριστικών 
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Προγραµµάτων. Πέραν αυτών, τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να ενηµερώνουν και να 

συµβουλεύονται το κοινό, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών για τα ακόλουθα 

ζητήµατα:  

α)Το χρονοδιάγραµµα και το πρόγραµµα δράσεων για τη σύνταξη των ∆ιαχειριστικών 

Σχεδίων, το αργότερο έως το 2006.  

β)Την επισκόπηση των σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης, το αργότερο έως το 2007. 

γ)Την πρώτη προσέγγιση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων, το αργότερο έως το 2009(Γρίβα, 

2005). 

Παρατηρούµε δηλαδή ότι οι διατάξεις της Οδηγίας εισάγουν την έννοια του 

συµµετοχικού σχεδιασµού, η οποία διευκρινίζεται ότι προωθείται ολοένα και 

περισσότερο µε την πάροδο του χρόνου από την Ε.Ε., ιδίως σε ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και το χωρικό σχεδιασµό.  

o Τέλος, αξίζει να ειπωθεί ότι για πρώτη Φορά δίδεται έµφαση στην αντιµετώπιση των 

ακραίων γεγονότων, και συγκεκριµένα στην προστασία από τις πληµµύρες και τις 

ξηρασίες(Τσακίρης, 2001). 

Αναλυτικότερα όµως, στα κύρια σηµεία της Οδηγίας υπάγονται οι ακόλουθες 

ενέργειες: 

1. Συντονισµός των ∆ιοικητικών Ρυθµίσεων στις Περιοχές Λεκάνης Απορροής 

Ποταµών 

Στην περίπτωση αυτή κάθε Κράτος-Μέλος είναι υποχρεωµένο να καθορίσει στην 

επικράτειά του τις λεκάνες απορροής ποταµών, ώστε να προσδιοριστούν µε αυτόν τον 

τρόπο οι διοικητικές και διαχειριστικές ενότητες. Σηµειώνεται ότι δύναται να 

συνδυαστούν µικρότερες ή µεγαλύτερες υδρολογικές λεκάνες. Επιπλέον, υπάρχει 

υποχρέωση συντονισµού των δράσεων στην περίπτωση ποταµών που διαρρέουν σε 

περισσότερα του ενός Κράτη-Μέλη, οπότε αναφερόµαστε πλέον σε διεθνή περιοχή 

λεκάνης απορροής ποταµού. Πέραν αυτού, τα Κράτη-Μέλη είναι υποχρεωµένα να 

προσδιορίσουν µε σαφήνεια την "αρµόδια αρχή", που µπορεί να είναι ένας υπάρχων  

εθνικός είτε και διεθνής οργανισµός, ο οποίος ουσιαστικά θα είναι αρµόδιος για την 

επίτευξη των σκοπών της Οδηγίας. 

2. Κατάρτιση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Υδρολογικής Λεκάνης 

Τα Κράτη-Μέλη είναι υποχρεωµένα µέχρι το τέλος του 2009 να δηµοσιεύσουν τα 

σχέδια διαχείρισης για κάθε λεκάνη απορροής ποταµού. ∆ιευκρινίζεται ότι τα εν λόγω 

σχέδια λειτουργούν ως µοντέλα για την πλήρη προστασία και ανάπτυξη κάθε λεκάνης 

απορροής ποταµού, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ανθρώπινων και περιβαλλοντικών 

παραγόντων, οι οποίοι δρουν συνδυαστικά, και λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 

αντίστοιχες οικονοµικές αναλύσεις. Σύµφωνα µε τις αρχές των εν λόγω σχεδίων, θα 

διαχειρίζεται όλο το υδατικό σύστηµα κάθε λεκάνης, θα προστατεύεται, θα ανατάσσεται 

και θα υλοποιούνται όλες οι ρυθµιστικές ενέργειες για τη βιώσιµη χρήση του. Επιπλέον, 
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προβλέπονται συστήµατα συνεχούς ελέγχου και παρακολούθησης. Έµφαση θα πρέπει να 

δοθεί στο γεγονός ότι τα Κράτη-Μέλη είναι υποχρεωµένα στην κοινή ανάπτυξη 

διαχειριστικών µοντέλων σε διεθνείς λεκάνες, µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., αλλά 

και µεταξύ τρίτων κρατών. 

3. Περιβαλλοντικοί Στόχοι 

Για την εφαρµογή των διαχειριστικών σχεδίων και την επίτευξη των στόχων, τα 

Κράτη-Μέλη είναι υποχρεωµένα να εξασφαλίζουν τα εξής:  

α)Για τα επιφανειακά ύδατα να επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό οικολογικό δυναµικό28 

και η καλύτερη δυνατή χηµική κατάσταση και  

β)για τα υπόγεια ύδατα να επιτυγχάνεται η καλή τους κατάσταση, µε όσο το δυνατό 

λιγότερες µεταβολές. ∆ιευκρινίζεται ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι αναθεωρούνται ανά 

έξι έτη. 

4. Χαρακτηριστικά της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού29

Ειδικότερα, το κάθε Κράτος-Μέλος οφείλει να εξασφαλίζει για κάθε λεκάνη 

απορροής ποταµού τα κάτωθι: 

α)Την ανάλυση των ποιοτικών, ποσοτικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών της. 

β)Την επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση 

των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. 

γ)Την οικονοµική ανάλυση της χρήσεως του ύδατος. Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά δύναται να τα αναθεωρήσει το κάθε κράτος-µέλος µέχρι το έτος 2013 και 

εν συνεχεία ανά έξι έτη. 

5. Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών 

Συγκεκριµένα, θα πρέπει να γίνει ο καθορισµός των χρήσεων των νερών ανά 

λεκάνη ποταµού και κατά συνέπεια ένα µητρώο που θα περιέχει για κάθε περιοχή την 

αναγκαιότητα προστασίας της, δίδοντας ωστόσο προτεραιότητα ανάλογα µε τις 

κατηγορίες χρήσεων του νερού. 

6. Ύδατα που Χρησιµοποιούνται για Άντληση Πόσιµου Ύδατος 

  Συγκεκριµένα γίνεται διαχωρισµός των εξής κατηγοριών υδάτων: 

α. Εκείνα που χρησιµοποιούνται για ύδρευση. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα 

τα ύδατα που υδρεύουν περισσότερα από πενήντα άτοµα ή έχουν παροχή µεγαλύτερη των 

10m3/ηµέρα και για τα οποία παράλληλα εφαρµόζεται η οδηγία 80/778/ΕΟΚ, όπως 

                                                 
28 Εννοείται η έννοια του "Καλού Οικολογικού ∆υναµικού ", η οποία ορίζεται ως η κατάσταση ενός 
ιδιαίτερα τροποποιηµένου ή τεχνητού υδατικού συστήµατος, το οποίο ταξινοµείται κατά τον τρόπο 
που περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.5. του Παραρτήµατος V της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
29 Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της Οδηγίας ως "Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού " ορίζεται η 
θαλάσσια και χερσαία έκταση που αποτελείται από µία ή περισσότερες Λεκάνες Απορροής Ποταµού 
µαζί µε τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα και η οποία προσδιορίζεται ως η βασική ∆ιαχειριστική 
Μονάδα Λεκανών Απορροής Ποταµού. 
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τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/83/ΕΚ "σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης". 

β. Εκείνα που προορίζονται για µελλοντική υδρευτική χρήση. Στην κατηγορία αυτή 

δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στις µεθόδους προστασία τους, προκειµένου έτσι να µπορέσουν 

µελλοντικά να χρησιµοποιηθούν για ύδρευση χωρίς ιδιαίτερο κόστος. 

Σηµειώνεται ότι προβλέπεται παρακολούθηση των ποιοτικών στοιχείων όλων των 

κατηγοριών υδάτων µε παροχή µεγαλύτερη των 100m3/ηµέρα, είτε αυτά είναι 

επιφανειακά ή υπόγεια. 

7. Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων  

Επιτυγχάνεται µε προγράµµατα παρακολούθησης, τα οποία έχουν ως στόχο να 

καλύψουν τον έλεγχο του όγκου, της στάθµης, της ροής, της οικολογικής και χηµικής 

κατάστασης, καθώς και το οικολογικό δυναµικό των επιφανειακών υδάτων. Αντίστοιχα, 

για τα υπόγεια ύδατα καλύπτεται η χηµική και ποσοτική τους κατάσταση.  

8. Πρόγραµµα Μέτρων 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας, κάθε Κράτος-Μέλος 

θεσπίζει πρόγραµµα µέτρων. Επισηµαίνεται ότι το κάθε πρόγραµµα περιλαµβάνει βασικά 

και συµπληρωµατικά µέτρα. Αναλυτικότερα, στα βασικά µέτρα συνίστανται τα εξής: 

• Η εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία των υδάτων. 

• Η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος. 

• Η αποτελεσµατική και µακροπρόθεσµη χρήση του ύδατος. 

• Ο έλεγχος των πόσιµων υδάτων. 

• Ο έλεγχος και η τήρηση του µητρώου άντλησης γλυκών υδάτων. 

• Ο έλεγχος της ανατροφοδότησης των υπογείων υδάτων. 

• Ο έλεγχος των σηµειακών πηγών απόρριψης. 

• Ο έλεγχος των διάχυτων πηγών απόρριψης. 

• Ο έλεγχος της κατάστασης των υπόγειων υδάτων. 

• Η απαγόρευση των απορρίψεων ρύπων απευθείας σε υπόγεια ύδατα. 

Επιπλέον, απαιτείται σε ορισµένες περιπτώσεις η εξάλειψη της ρύπανσης των Υδάτων, η 

οποία επιτυγχάνεται µε περαιτέρω µέτρα πρόληψης για την αποφυγή της σηµαντικής 

διαρροής ρύπων από τεχνικές εγκαταστάσεις. 

Τα συµπληρωµατικά µέτρα αντίστοιχα συνίστανται σε περαιτέρω µέτρα για την 

επίτευξη των στόχων, όπως διοικητικά, νοµοθετικά, διαχειριστικά, κατασκευαστικά και 

ενηµερωτικά. ∆ιευκρινίζεται ότι τα προγράµµατα µέτρων καταρτίζονται το αργότερο 

µέχρι το τέλος του 2009 και εφαρµόζονται το αργότερο µέχρι το τέλος του 2012. Είναι 

δυνατόν να αναθεωρηθούν µέχρι το 2015, ενώ συγχρόνως τα Κράτη-Μέλη έχουν 

υποχρέωση να τα αναθεωρούν και να λαµβάνουν επιπρόσθετα µέτρα όταν δεν 

επιτυγχάνονται οι βασικοί στόχοι. 
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9. Πληροφόρηση του Κοινού και ∆ιενέργεια ∆ιαβουλεύσεων 

Εξασφαλίζεται η κατάρτισή τους από τα Κράτη-Μέλη, το αργότερο µέχρι το τέλος 

του 2009 και η αναθεώρησή τους µέχρι το τέλος του 2015. 

10. Υποβολή Εκθέσεων 

Πραγµατοποιείται από τα Κράτη-Μέλη για να εξασφαλιστεί, εκτός της ενηµέρωσης 

του κοινού, και η συµµετοχή του στην εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων λεκάνης 

απορροής ποταµού. 

11. Στρατηγικές Κατά της Ρύπανσης των Υδάτων 

Θεσπίζονται από τα Κράτη-Μέλη της Επιτροπής και δύνανται να ενδιαφέρουν και 

κράτη, τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

12. Στρατηγικές για την Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Υπόγειων 

Υδάτων 

Θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση 

της Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται κατάλογος ουσιών προτεραιότητας, µε 

βασικό άξονα τον κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον. 

13. Σχέδια για Μελλοντικά Κοινοτικά Μέτρα 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει Έκθεση για την πορεία υλοποίησης της Οδηγίας, το 

αργότερο µέχρι το τέλος του 2012, ενώ προηγουµένως προβλέπεται η δηµοσίευση 

εκθέσεων για τα χαρακτηριστικά των υδρολογικών λεκανών και την παρακολούθηση της 

κατάστασης των υδάτων(Γιωτάκης, 2001:3-6). 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η θεµατολογία της Οδηγίας περιλαµβάνει 

τέσσερα αυτοτελή µέρη, τα οποία αλληλεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, και 

είναι τα εξής: α)Το στάδιο της επεξεργασίας των υδάτων. β)Το στάδιο της αξιοποίησης 

των υδάτων. γ)Το στάδιο της επισκόπησης των υδάτων και δ)το στάδιο της 

διακυβέρνησης των υδάτων. Πιο αναλυτικά όµως, η θεµατολογία της Οδηγίας φαίνεται 

καλύτερα από το ακόλουθο σχήµα. 
                            Σχήµα 3.15.2.1.: Θεµατολογία της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

 
                           Πηγή: Μιµίκου, 2006 
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3.15.3. Η ∆ιαδικασία Υλοποίησης της Οδηγίας 

 Ο προγραµµατισµός που θέτει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την επίτευξη του βασικού 

της στόχου περιλαµβάνει την υιοθέτηση εννέα βασικών βηµάτων από όλα τα Κράτη-

Μέλη. Τα βήµατα αυτά, σύµφωνα µε τον Μαµάη (2006) είναι τα εξής: 

1. Γίνεται η διάκριση των υδατικών διαµερισµάτων. 

2. Πραγµατοποιείται η διάκριση των Λεκανών Απορροής. 

3. Γίνεται η διάκριση των Υδάτινων Σωµάτων(Υ.Σ.). 

4. Καθορίζεται η τυπολογία των Υδάτινων Σωµάτων. 

5. Προσδιορίζονται οι Συνθήκες Αναφοράς(Σ.Α.) για τον κάθε τύπο Υδάτινου 

Σώµατος. 

6. Καταγράφονται οι πιέσεις και γίνεται µια αρχική εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

7. Αξιολογείται η κατάσταση του Υδάτινου Σώµατος. 

8. Συντάσσονται οι διαχειριστικοί στόχοι για το κάθε Υδάτινο Σώµα. 

9. Τέλος, αξιολογείται η δυνατότητα υλοποίησης των επιµέρους στόχων της 

Οδηγίας για κάθε ένα από τα Υδάτινα Σώµατα και πραγµατοποιείται µια διαρκής 

ανάδραση της όλης διαδικασίας.  

Περισσότερο κατανοητή γίνεται η διαδικασία εφαρµογής της Οδηγίας από το 

ακόλουθο σχήµα, στο οποίο σηµειώνεται ότι φαίνονται οι συσχετίσεις µεταξύ των 

διαφόρων σταδίων. 
                                         Σχήµα 3.15.3.1.:Οι ∆ιαδοχικές Φάσεις Υλοποίησης  

                                                                 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

 
                           Πηγή: Μαµάης, 2006 

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στην διαδικασία προσδιορισµού των Συνθηκών 

Αναφοράς, καθώς η Οδηγία ορίζει ότι για να επέλθουν τα Υδάτινα Σώµατα στη λεγόµενη 

"καλή οικολογική κατάσταση" θα πρέπει τα φυσικο-χηµικά χαρακτηριστικά τους να 

έχουν απόκλιση έως και 25% από τις Συνθήκες Αναφοράς. Αναλυτικότερα τα στάδια που 

ακολουθούνται στην περίπτωση αυτή είναι:  

α)Ο εντοπισµός των µη διαταραγµένων  Υδάτινων Σωµάτων.  
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β)Η χρήση και αξιοποίηση ιστορικών δεδοµένων.  

γ)Η εφαρµογή µαθηµατικών µοντέλων και προσοµοιώσεων και  

δ)οι εκτιµήσεις ειδικευµένων επιστηµόνων. Ειδικότερα, ένα παράδειγµα µοντέλου που 

µπορεί να εφαρµοσθεί για την προκειµένη περίπτωση παρατίθεται στην επόµενη σελίδα. 
                              Σχήµα 3.15.3.2.: Μοντέλο Προσδιορισµού Συνθηκών Αναφοράς 

 
                            Πηγή: Μαµάης, 2006 

 

3.15.4. Οργάνωση της Οδηγίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

 Οι ενέργειες για την εφαρµογή της οδηγίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από όλα τα 

κράτη-µέλη και περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την υιοθέτηση εθνικών κατευθυντήριων 

γραµµών καθοδήγησης, εργασίες δοκιµαστικών στοιχείων της Οδηγίας σε πιλοτικά 

προγράµµατα και πληθώρα συζητήσεων και διαβουλεύσεων για τη διοικητική σύσταση 

και τη λειτουργία των υδρολογικών περιφερειών. Πέραν αυτών, διευκρινίζεται ότι έχουν 

χρηµατοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταµεία διάφορα ερευνητικά προγράµµατα που 

αφορούν τη διαδικασία εφαρµογής της Οδηγίας και τα συµπεράσµατα των οποίων 

δύνανται να βοηθήσουν σηµαντικά τα κράτη-µέλη. 

Επιπλέον, προκειµένου να ξεπεραστούν µε συντονισµένο τρόπο οι δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν τα Κράτη-Μέλη στην εφαρµογή της οδηγίας, αποφασίστηκε στη 

συνάντηση των διευθυντών υδάτων στη Σουηδία τον Μάιο του 2001 η διαµόρφωση µιας 

Κοινής Στρατηγικής για την εφαρµογή της Οδηγίας, µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη 

ενός ενιαίου και συµβατού τρόπου κατανόησης των καθοριστικών σηµείων της Οδηγίας 

και την από κοινού αντιµετώπιση των ζητηµάτων που αφορούν την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εµπειριών, καθώς και µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Σηµειώνεται ότι σε 

υλοποίηση της εν λόγω απόφασης συστήθηκε µια Στρατηγική Συντονιστική 

Οµάδα(ΣΣΟ), µε εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη και µε 

στόχο τη σύνταξη ενός Στρατηγικού Κειµένου, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο 
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του 2001, και στη συνέχεια κατευθυντήριων οδηγιών για τα καθοριστικά θέµατα της 

Οδηγίας, για την προετοιµασία των οποίων συγκροτήθηκαν ειδικές οµάδες εργασίας. Οι 

εισηγήσεις των οµάδων εργασίας υποβάλλονται για αρχική αποδοχή στην ΣΣΟ και εν 

συνεχεία από την ΣΣΟ προς τους διευθυντές υδάτων των Κρατών-Μελών για τελική 

έγκριση(Ανδρεαδάκης, 2002). 

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις οµάδες εργασίας, ο συνολικός τους αριθµός 

φτάνει τις δεκατρείς και αφορούν τέσσερις ευρύτερες θεµατικές ενότητες, οι οποίες 

αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία για τη στρατηγική εφαρµογής της Οδηγίας. 

Επισηµαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ενεργά τις δραστηριότητες των 

παραπάνω οµάδων, µέσω της δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού φόρουµ µε την επωνυµία 

"Circa"(Communication Information Resource Centre Administrator)(Μιµίκου και 

Φωτόπουλος, 2004). Συγκεκριµένα, το Circa είναι ένα εργαλείο, που αναπτύσσεται στο 

πλαίσιο του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσαρµόζεται στις ανάγκες 

των δηµόσιων υπηρεσιών. Επιτρέπει σε µια δεδοµένη οµάδα (για παράδειγµα επιτροπή, 

οµάδα εργασίας, οµάδα προγράµµατος), η οποία γεωγραφικά µπορεί να βρίσκεται σε 

ολόκληρη την Ευρώπη (ή και εκτός Ε.Ε.), να διατηρήσει έναν ιδιωτικό χώρο στο 

διαδίκτυο, όπου θα µπορεί να µοιραστεί πληροφορίες και έγγραφα, να συµµετάσχει στα 

φόρουµ συζήτησης, αλλά και να επιτελέσει ένα πλήθος υπόλοιπων λειτουργιών. Αυτός ο 

ιδιωτικός χώρος χαρακτηρίζεται ως "οµάδα ενδιαφέροντος" ή "οµάδα χρηστών". Οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται µέσω του Circa, συνίστανται στις εξής: 

"Πληροφορίες": Αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τις γενικές πληροφορίες για την Οδηγία 

Πλαίσιο για τα Ύδατα, την κοινή στρατηγική της Ε.Ε., αλλά και τη λειτουργία της 

οµάδας ενδιαφέροντος.  

"Βιβλιοθήκη": Η βιβλιοθήκη αποθηκεύει τα διάφορα έγγραφα (Μελέτες, Προσχέδια, 

∆ηµοσιεύσεις), σχετικά µε τις διαφορετικές οµάδες της κοινής στρατηγικής. Σηµειώνεται 

ότι η δοµή της βιβλιοθήκης ακολουθεί στενά τα θεµατικά ζητήµατα που προσδιορίζονται 

στην Κοινή Στρατηγική Εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

"Κατάλογος Αρχείων": Αυτός ο κατάλογος αποθηκεύει όλες τις λεπτοµέρειες των 

πληροφοριών που διαχειρίζονται οι διαφορετικοί χρήστες και εµπειρογνώµονες, οι οποίοι 

συµµετέχουν στις οµάδες της Κοινής Στρατηγικής Εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  

"Συνεδριάσεις": Αυτή η υπηρεσία της οµάδας ενδιαφέροντος παρέχει τα µέσα για να 

αποθηκεύει τις πληροφορίες των προσεχών, καθώς και των παλαιότερων συνεδριάσεων, 

οι οποίες σχετίζονται µε την Κοινή Στρατηγική Εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.   

"Οµάδες Πληροφόρησης": Παρόµοιο µε τη βιβλιοθήκη, το τµήµα οµάδων 

πληροφόρησης έχει δοµηθεί σε διάφορες κατηγορίες, σύµφωνα µε τις δραστηριότητες 

που αναπτύσσονται κάτω από την Κοινή Στρατηγική Εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Ύδατα. Οι οµάδες πληροφόρησης παρέχουν τα µέσα για την ύπαρξη συζήτησης 

(µε αλληλεπιδρώντα τρόπο) σε συγκεκριµένα  ζητήµατα και ενδιαφέροντα. Οι οµάδες 
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πληροφόρησης είναι χωρισµένες για τις περιορισµένες και δηµόσιες οµάδες, αλλά η δοµή 

του τµήµατος οµάδων πληροφόρησης είναι ίδια (δηλαδή µια οµάδα πληροφόρησης για 

κάθε βασικό ζήτηµα για το οποίο µια οµάδα εργασίας έχει δηµιουργηθεί)(CIRCA, 2001). 

Οι δραστηριότητες των οµάδων εργασίας συνίστανται στις κάτωθι: 

1. Ανταλλαγή Πληροφοριών: Περιλαµβάνει τα εργαλεία για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τη διαδικασία ενηµέρωσης. 

2. ∆ιαδικασία Ανάπτυξης-Καθοδήγησης: ∆ιακρίνεται σε εννέα επιµέρους στάδια:  

α)Την ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων. 

β)Τον προσδιορισµό των ισχυρά τροποποιηµένων υδάτων. 

γ)Τον προσδιορισµό των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων.  

δ)Την ταξινόµηση και την τυπολογία των µεταβατικών και των παράκτιων υδάτων.  

ε)Τη ρύθµιση των δραστηριοτήτων στις προαναφερθείσες κατηγορίες υδάτων.  

στ)Την οικονοµική ανάλυση των περιοχών στις οποίες απαντώνται οι υδατικοί πόροι. 

 ζ)Την παρακολούθηση και την καταγραφή των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών των 

υδάτων. 

η)Τον καθορισµό εργαλείων για την εκτίµηση και την ταξινόµηση των υπόγειων υδάτων, 

και τέλος  

θ)τον ορισµό βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των υδρολογικών λεκανών. 

3. ∆ιαχείριση της Πληροφορίας, η οποία επιτυγχάνεται µε εφαρµογή Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών(GIS). 

4. Εφαρµογή, ∆οκιµή και Επαλήθευση, η οποία υλοποιείται σε πιλοτικές λεκάνες 

απορροής ποταµών, τα συµπεράσµατα των οποίων είναι καθοριστικά για τη σύνταξη ενός 

ολιστικού κατευθυντήριου σχεδίου για τη διαχείριση όλων των υδρολογικών λεκανών για 

κάθε κράτος-µέλος(Μιµίκου και Φωτόπουλος, 2004:129). 

 

3.15.5. Το Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης της Οδηγίας 

 Το χρονικό περιθώριο για την εφαρµογή της Οδηγίας είναι εξαιρετικά δεσµευτικό 

και απαιτητικό, και σε κάθε περίπτωση απαιτεί συντονισµένη προσπάθεια από όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς των Κρατών-Μελών, καθώς και υλοποίηση παράλληλων 

δράσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι τα πρώτα εννέα έτη από την δηµοσίευση της Οδηγίας 

αναµένεται να έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, προκειµένου έτσι να δηµιουργήσει 

το κάθε Κράτος-Μέλος τις απαραίτητες υποδοµές και έργα αξιοποίησης. Αναλυτικότερα, 

τα χρονικά όρια ορίζονται ως ακολούθως: 

1. Έτος 2002:  

α)Υποβάλλεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρόταση θέσπισης 

µέτρων µε στόχο τον περιορισµό της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.  

β)∆ιαβιβάζεται προς την Επιτροπή ο κατάλογος µε τις αρµόδιες αρχές των Κρατών-

Μελών για κάθε υδατική περιφέρεια. 
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2. Έτος 2003: Ολοκληρώνεται η διαδικασία εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας των 

Κρατών-Μελών µε την Οδηγία. 

3. Έτος 2004: 

α)Ολοκληρώνεται η ανάλυση των πιέσεων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα 

Υδάτινα Σώµατα, καθώς και η οικονοµική ανάλυση των χρήσεων του Ύδατος. 

β)Ολοκληρώνεται ο κατάλογος µε τα Μητρώα Προστατευόµενων Περιοχών. 

γ)Επανεξετάζεται από την Επιτροπή ο κατάλογος µε τις ουσίες προτεραιότητας. 

4. Έτος 2006: 

α)Ολοκληρώνονται τα προγράµµατα παρακολούθησης της Ποιοτικής και Ποσοτικής 

Κατάστασης των Υδάτων.  

β)Πραγµατοποιούνται µε το κοινό οι διαβουλεύσεις για τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια σε κάθε 

υδατική περιφέρεια. 

5. Έτος 2007: Καταργούνται οι Οδηγίες 75/440/ΕΟΚ, 79/869/ΕΟΚ και η Απόφαση 

77/795/ΕΟΚ, η οποία αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τα επιφανειακά ύδατα. 

6. Έτος 2009: 

α)Προσδιορίζονται από τα Κράτη-Μέλη τα µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων της Οδηγίας µε οικονοµικά βιώσιµο τρόπο, αφού προηγουµένως έχουν ληφθεί 

υπόψη τα προγράµµατα παρακολούθησης και οι αναλύσεις των χαρακτηριστικών των 

υδατικών περιφερειών και οι επιπτώσεις από τις ανθρωπογενείς επεµβάσεις και 

δραστηριότητες.  

β)∆ηµοσιεύονται τα Προγράµµατα ∆ιαχείρισης για την κάθε υδατική περιφέρεια στα 

οποία περιλαµβάνεται επιπρόσθετα ο χαρακτηρισµός των ιδιαιτέρως τροποποιηµένων 

Υδατικών Σωµάτων. 

7. Έτος 2010: Εφαρµόζεται τιµολογιακή πολιτική για τις διάφορες χρήσεις των υδάτων 

µε απώτερο στόχο την βιωσιµότητα των υδατικών πόρων. 

8. Έτος 2012: 

α)Τίθενται σε λειτουργία τα Προγράµµατα Μέτρων.  

β)Καθιερώνονται έλεγχοι ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων µε βάση τις βέλτιστες 

διαθέσιµες τεχνικές και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές.  

γ)Υποβάλλεται από την επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά µε 

την πρόοδο υλοποίησης της Οδηγίας(Γρίβα, 2005:60-1). 

9. Έτος 2013: Καταργούνται οι Οδηγίες:78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ, 80/68/ΕΟΚ και 

76/464/ΕΟΚ. 

10. Έτος 2015: Έχουµε πλήρη εφαρµογή των προγραµµάτων διαχείρισης και της 

επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας.  

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι λόγω του πιεστικού 

χρονοδιαγράµµατος, οι διατάξεις της Οδηγίας προβλέπουν ότι ορισµένα από τα Κράτη-

Μέλη ενδέχεται να µην επιτύχουν την καλή ποιότητα των Υδάτινων Σωµάτων έως το 
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έτος 2015, για λόγους που πιθανώς να σχετίζονται µε την ανεπάρκεια της τεχνικής τους 

υποδοµής, το υψηλό κόστος ή τις δυσµενείς τοπικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή τα 

Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να τεκµηριώνουν επιστηµονικά τις δυσκολίες αυτές στα 

προγράµµατα διαχείρισης των υδατικών περιφερειών και τότε µόνο η επιτροπή δίδει στα 

Κράτη-Μέλη τη δυνατότητα υλοποίησης των µέτρων και των προγραµµάτων σε 

µεταγενέστερους σχεδιασµούς εξαετούς διάρκειας(Μιµίκου και Φωτόπουλος, 2004). 

Επιπλέον, βάσει του Άρθρου 4 η αδυναµία επίτευξης του τελικού στόχου της Οδηγίας 

δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση που παρατηρούνται νέες τροποποιήσεις των 

φυσικών χαρακτηριστικών του συστήµατος επιφανειακών υδάτων ή σε µεταβολές της 

στάθµης των συστηµάτων υπόγειων υδάτων ή σε περίπτωση που η αδυναµία επίτευξης 

του στόχου οφείλεται σε νέες ανθρώπινες δραστηριότητες βιώσιµης ανάπτυξης. Πιο 

αναλυτικά, το χρονοδιάγραµµα που θεσπίζει η Οδηγία φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
                         Πίνακας 3.15.5.: Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο  

                                                      σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο 

Έτος Θέµα Αναφορά 

2000 Έναρξη Ισχύος Οδηγίας Άρθρο 25 

2003 Εναρµόνιση µε το Εθνικό Πλαίσιο Άρθρο 23 

2003 Προσδιορισµός Λεκανών Απορροής Ποταµών Άρθρο 3 

2004 Χαρακτηρισµός των Λεκανών: Πιέσεις, 

Επιπτώσεις και Οικονοµική Ανάλυση 

Άρθρο 5 

2006 Εγκατάσταση ∆ικτύου Επισκόπησης Άρθρο 8 

2006 Έναρξη διαβουλεύσεων µε Κοινό Άρθρο 14 

2008 Παρουσίαση 1ου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών Άρθρο 13 

2009 Οριστικοποίηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκανών, 

Περιλαµβανοµένων Μέτρων του Προγράµµατος  

Άρθρα 

13& 11 

2010 Εισαγωγή Πολιτικών Τιµολόγησης Άρθρο 9 

2012 ∆ηµιουργία Μέτρων Λειτουργικών 

Προγραµµάτων 

Άρθρο 11 

2015 Επίτευξη Περιβαλλοντικών Στόχων Άρθρο 4 

2021 Τέλος 1ου Κύκλου ∆ιαχείρισης Άρθρα  

4&13 

2027 Τέλος 2ου Κύκλου ∆ιαχείρισης, Τελική 

Προθεσµία για Επίτευξη Στόχων 

Άρθρα  

4&13 

                              Πηγή: Μιµίκου, 2006 

3.15.6. Η Ενσωµάτωση της Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 1, οι διατάξεις του Ν. 3199/2003(ΦΕΚ280Α/9-12-2003)  και 

οι  κανονιστικές του πράξεις εναρµονίζουν την εθνική µας νοµοθεσία µε τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Σηµειώνεται ότι η χώρα µας ήταν συνεπής ως προς τη χρονολογία 

ενσωµάτωσης του κοινοτικού στο εσωτερικό δίκαιο, µιας και η Οδηγία 2000/60 ορίζει ως 

χρονικό όριο ενσωµάτωσης την 22α ∆εκεµβρίου του 2003, ενώ η ισχύς του παρόντος 

νόµου ξεκίνησε στις 5 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους. Ο νόµος 3199/2003 για τη διαχείριση 
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των υδατικών πόρων της Ελλάδας αποτελείται από 17 άρθρα και θεωρητικά έχει ως 

στόχο να εισάγει στη χώρα µας το πνεύµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης και 

προστασίας των υδάτων, βάσει των επιταγών της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα. 

Σηµειώνεται ότι ο Ν.3199/2003 αντικατέστησε τον προηγούµενο νόµο της χώρας µας για 

τη διαχείριση των υδατικών πόρων, Ν.1739/87(ΦΕΚ 201Α/20-11-87) και έτσι η 

διαχείριση των υδατικών πόρων περνάει από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., επαναλαµβάνεται η υποχρεωτική έκδοση άδειας για κάθε έργο 

αξιοποίησης υδατικών πόρων, ενώ παράλληλα προβλέπεται η ουσιαστική συµµετοχή του 

κοινού στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, ιδίως στη διαδικασία 

εκπόνησης, ενηµέρωσης και αναθεώρησης των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων. Όσον αφορά τα 

υπόλοιπα, ο νέος νόµος παραπέµπει στην έκδοση εκτελεστικών πράξεων, προκειµένου 

έτσι να µεταφερθούν όλες οι απαιτήσεις τις Οδηγίας 2000/60/ΕΚ(Σακελλαροπούλου και 

Σεκέρογλου, 2006). Στον εν λόγω νόµο ορίζονται ως Περιοχές Λεκάνης Απορροής 

Ποταµού τα δεκατέσσερα υδατικά διαµερίσµατα της χώρας µας, των οποίων η διάκριση 

είχε υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ν.1739/87. Πιο αναλυτικά όµως, τα στοιχεία αυτά θα 

παρουσιασθούν στο 5ο κεφάλαιο της εργασίας. 

Οι κυριότεροι στόχοι του Ν. 3199/2003 συνοψίζονται στους εξής: 

- Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό νοµοθετικό πλαίσιο στον τοµέα 

διαχείρισης και προστασίας των υδάτων.  

- Να αναπτύξει έναν µακροπρόθεσµο σχεδιασµό στη διαχείριση των υδατικών πόρων της 

χώρας µας.  

- Να αποκεντρωθούν οι αρµοδιότητες από τη βασική υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη 

χάραξη πολιτικής στον τοµέα των υδατικών πόρων και να ενισχύσει τις περιφερειακές 

δοµές.  

- Να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 στα πλαίσια των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού χώρου. 

Σχετικά µε τις βασικές αρχές του εν λόγω νόµου, αυτές συνίστανται στις κάτωθι: 

• Να επιτευχθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων της Ελλάδας. 

• Η ανάκτηση του κόστους για τις παρεχόµενες υπηρεσίες υδάτων, καθώς και του 

περιβαλλοντικού και του κοινωνικού κόστους, θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια της 

αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", αφού πρώτα όµως συνεκτιµηθούν τα κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και οικονοµικά αποτελέσµατα της ανάκτησης, καθώς και οι 

κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. 

• Να συµµετάσχουν στη διαδικασία διαχείρισης και προστασίας του νερού όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη και φορείς. 

• Να εντάσσονται και να συµµετέχουν στη λήψη των αποφάσεων όλοι οι φορείς της 

τοπικής κοινωνίας και όλοι οι χρήστες του νερού. 
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Συνεχίζοντας, τα θεµελιώδη στοιχεία του νόµου, τα οποία διευκρινίζεται ότι 

διαφοροποιούνται από τις βασικές διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι τα ακόλουθα: 

Οι αρµοδιότητες προστασίας και διαχείρισης κάθε λεκάνης απορροής ανήκουν στην 

Περιφέρεια και στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται. Στην περίπτωση που η λεκάνη 

απορροής εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσότερων περιφερειών, τότε οι αρµοδιότητες 

ασκούνται από κοινού. 

Είναι άξιο αναφοράς ότι ο τελικός στόχος του ν. 3199/2003 είναι η ολοκληρωµένη 

προστασία και διαχείριση των υδάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται, 

αφενός µεν οι θεµελιώδους σηµασίας οικολογικές λειτουργίες τους, αφετέρου δε η 

ολοκληρωµένη παροχή των ποικίλων αγαθών και υπηρεσιών τους στον άνθρωπο αφού 

προηγουµένως ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και το όφελος του κοινωνικού 

συνόλου(Λαζάρου, 2006). 

Οι διατάξεις του νέου νόµου προβλέπουν τη λειτουργία των ακόλουθων υπηρεσιών: 

1. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, η οποία θα αποτελέσει και την βασική υπηρεσία για 

τη χάραξη της πολιτικής στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Παράλληλα, 

είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής των 

διατάξεων του νόµου, ενώ µετά την εισήγηση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και του 

Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων εγκρίνει τα εθνικά προγράµµατα προστασίας και 

διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της χώρας µας. 

2. Το Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων µε πρόεδρο τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Σηµειώνεται 

ότι στο εν λόγω Συµβούλιο συµµετέχουν επιπρόσθετα και άλλοι οργανισµοί, όπως 

το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων(Ε.Κ.Β.Υ.), το Εθνικό Κέντρο 

Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης(Ε.Κ.Π.Α.Α.) και το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδας.(Τ.Ε.Ε.). 

3. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, η οποία εδράζεται στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και αποτελεί 

ενιαίο διοικητικό τοµέα, ενώ εντός αυτής συνίσταται η γνωµοδοτική επιτροπή 

υδάτων. 

4. Η ∆ιεύθυνση Υδάτων, η οποία συνίσταται σε κάθε περιφέρεια και διαµέσου της 

οποίας ασκούνται οι αρµοδιότητες της περιφέρειας για την προστασία και την 

διαχείριση των υδάτων εντός των ορίων της(ΕΚΒΥ, 2004).  

Σηµειώνεται ότι σε κάθε Περιφέρεια συνίσταται επιπρόσθετα το Περιφερειακό 

Συµβούλιο Υδάτων, το οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης 

για θέµατα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Αναλυτικότερα, οι αρµοδιότητές του 

είναι οι εξής: 

 Προβλέπει Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµού. 

 Προβλέπει την κατάρτιση προγραµµάτων µέτρων και παρακολούθησης των υδάτων. 

 Προβλέπει την κατάρτιση ειδικών µέτρων κατά της ρύπανσης των υδάτων. 
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 Θέτει κανόνες για την κάθε κατηγορία χρήσεων των υδάτων, οι οποίοι θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη στα ∆ιαχειριστικά Σχέδια. 

 Επιβάλλει την αδειοδότηση για τη χρήση του νερού και την εκτέλεση των έργων 

αξιοποίησής του. 

 Καθορίζει τις διαδικασίες ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος για τις 

διάφορες χρήσεις. 

 Προβλέπει την έκδοση σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος, το οποίο θα ρυθµίζει όλα 

όσα προβλέπονται στις διατάξεις του εν λόγω νόµου, καθώς και κάθε άλλο θέµα, σχετικό 

µε την προστασία των υδατικών πόρων και την ενσωµάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ. 

 Καταργεί όλες τις προηγούµενες διατάξεις σε θέµατα που ρυθµίζονται από τον 

Ν.3199/2003, καθώς και κάθε άλλη τροποποίηση η οποία αντιτίθεται στις διατάξεις 

του(Γρίβα, 2005). 

Αναλυτικότερα, η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών βάσει του Ν.3199 φαίνεται στο 

ακόλουθο σχήµα: 
                               Σχήµα 3.15.6.1.:Η ∆ιοικητική ∆ιάρθρωση στον Ν.3199/2003 

 
                            Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., 2006                           Επεξεργασία: Ιδία 

Τα βασικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη διοικητική δοµή που ορίζει ο Ν.3199/2003 είναι τα 

εξής: 

o Το πρόγραµµα µέτρων και το πρόγραµµα παρακολούθησης της κατάστασης των 

υδάτων αποτελούν υποχρεωτικά µέρη του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου της οικείας 

περιφέρειας. 

o Κάθε Περιφέρεια καταρτίζει πρόγραµµα ειδικών µέτρων κατά της ρύπανσης των 

υδάτων από µεµονωµένους ρύπους ή οµάδες ρύπων που αποτελούν σηµαντικό κίνδυνο 

για το υδάτινο περιβάλλον. 

o Η σύνταξη εθνικών προγραµµάτων προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου 

δυναµικού της χώρας αποτελεί αρµοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων. Η ίδια 
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Υπηρεσία άλλωστε επεξεργάζεται και τους γενικούς κανόνες τιµολόγησης και 

κοστολόγησης των υδάτων και παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα την τήρησή 

τους. 

o Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης εκπονείται από κάθε περιφέρεια για τις λεκάνες απορροής της 

αρµοδιότητάς της και καταρτίζεται από την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων. 

o Η κάθε χρήση των υδάτων θα πρέπει να αποβλέπει στη βιώσιµη και ισόρροπη 

ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών και να διασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη 

προστασία των υδάτων, την επάρκεια των αποθεµάτων τους και τη διατήρηση της 

ποιότητάς τους. 

o Η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού γίνεται σύµφωνα µε τα όρια και τις δυνατότητες 

των υδατικών αποθεµάτων. 

o Για την παροχή νερού, τη χρήση του νερού και την εκτέλεση έργων για την αξιοποίηση 

των υδατικών πόρων από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού και του δηµόσιου 

τοµέα, απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

περιφέρειας. 

o Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη 

υποβάθµιση των υδάτων ή παραβαίνουν τις διατάξεις του Νόµου επιβάλλεται πρόστιµο, 

το ύψος του οποίου εξαρτάται από την σοβαρότητα της παράβασης. 

o Σε επιχειρήσεις ή δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση των 

υδάτων µπορεί να επιβληθεί προσωρινή ή ακόµη και οριστική διακοπή της λειτουργίας 

τους. Σηµειώνεται µάλιστα ότι εκτός από τις διοικητικές, προβλέπονται επιπρόσθετα 

ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθµισης των υδάτων ή παραβίασης 

των διατάξεων του Νόµου.(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., 2006). 

∆ιευκρινίζεται εκ των προτέρων ότι ο Ν.3199 αποτέλεσε το προϊόν µιας 

προσπάθειας να συγκροτηθούν καινούρια όργανα σε περιφερειακό και Εθνικό Επίπεδο, 

καθώς και να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις των αρµοδιοτήτων µεταξύ των 

φορέων(Ασηµακόπουλος, 2004). Ειδικότερα οι ακριβείς αρµοδιότητες της κάθε 

υπηρεσίας φαίνονται στο σχήµα της επόµενης σελίδας: 
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Σχήµα 3.15.6.2.:Οι Αρµοδιότητες των Υπηρεσιών του Ν.3199/2003 

     Πηγή: Ασηµακόπουλος, 2004 

3.16. Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ "Σχετικά µε τη ∆ιαχείριση της Ποιότητας των Υδάτων 

Κολύµβησης και την Κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ" 

Η εν λόγω οδηγία πρόκειται να αντικαταστήσει την παλαιά Οδηγία 76/160/ΕΟΚ, 

µετά τη µεταφορά της στο Εθνικό δίκαιο των Κρατών-Μελών και αναµένεται να τεθεί σε 

εφαρµογή έως τις 24 Μαρτίου του 2008. Τα ύδατα που αφορά είναι τα επιφανειακά 

ύδατα, τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν ύδατα κολύµβησης, εκτός από τα 

κολυµβητήρια και τις δεξαµενές ιαµατικών λουτρών, τα περίκλειστα ύδατα που 

υπόκεινται σε επεξεργασία ή χρησιµοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς και τα 

τεχνηέντως περίκλειστα ύδατα, τα οποία διαχωρίζονται από τα επιφανειακά και τα 

υπόγεια ύδατα(Ε.Ε., 2006). Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη Οδηγία διακατέχεται από 

ένα έντονο περιβαλλοντικό πνεύµα, καθώς οι βασικοί λόγοι, οι οποίοι συνεκτιµήθηκαν 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου να εκδοθεί η Οδηγία είναι οι εξής: 

• Το νερό είναι φυσικός πόρος, ο οποίος δεν υπάρχει σε αφθονία και η ποιότητα του 

οποίου θα πρέπει να προστατεύεται, να διαφυλάσσεται, να αποτελεί αντικείµενο 

διαχείρισης και να αντιµετωπίζεται µε ανάλογο τρόπο. Ιδίως τα επιφανειακά ύδατα, 

αποτελούν ανανεώσιµους πόρους, µε περιορισµένες δυνατότητες ανάκαµψης από τις 

αρνητικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

• Η κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον θα πρέπει να αποσκοπεί σε προστασία 

υψηλού επιπέδου και να συµβάλλει στην επιδίωξη των στόχων της διαφύλαξης, της 
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προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και της 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

• Από τη δεκαετία του ’80 και µετά έχουν µεταβληθεί οι χρήσεις των υδάτων 

κολύµβησης, καθώς και το επίπεδο των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων και για 

αυτό κρίνεται απαραίτητη η κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. 

Αξίζει να ειπωθεί ότι η Οδηγία λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την Οδηγία-Πλαίσιο 

2000/60/ΕΚ σε ό,τι αφορά τα ύδατα κολύµβησης, καθώς ορίζεται ως σκοπός της:  

"Η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και η 

προστασία της ανθρώπινης υγείας, µε τη συµπλήρωση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ".  

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η Οδηγία θεσπίζει δύο παραµέτρους 

ανάλυσης(εντερόκοκκοι και κολοβακτηρίδια), αντί των δεκαεννέα της προηγούµενης 

Οδηγίας. Οι εν λόγω παράµετροι θα χρησιµεύσουν για την επιτήρηση και την αξιολόγηση 

της ποιότητας των ορισθέντων υδάτων κολύµβησης, καθώς και για την ταξινόµηση των 

εν λόγω υδάτων, ανάλογα µε την ποιότητά τους. Ενδεχοµένως, µπορούν να ληφθούν 

υπόψη επιπρόσθετες παράµετροι, όπως είναι για παράδειγµα η παρουσία 

κυανοβακτηρίων ή µικροφυκών. 

Τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την επιτήρηση των οικείων υδάτων 

κολύµβησης. Ειδικότερα, κάθε έτος θα πρέπει να καθορίζουν τη διάρκεια της 

κολυµβητικής περιόδου και να θεσπίζουν χρονοδιάγραµµα επιτήρησης των υδάτων. Το 

χρονοδιάγραµµα αυτό θα πρέπει να προβλέπει τέσσερις τουλάχιστον δειγµατοληψίες ανά 

περίοδο(εκτός εάν πρόκειται για εξαιρετικά βραχεία περίοδο ή ιδιαίτερους γεωγραφικούς 

περιορισµούς). Η διάρκεια µεταξύ των δειγµατοληψιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα 

µήνα. Σε περίπτωση προσωρινής ρύπανσης, λαµβάνεται επιπρόσθετο δείγµα, έτσι ώστε 

να επιβεβαιωθεί το περιστατικό, αλλά σηµειώνεται ότι το δείγµα αυτό δεν αποτελεί µέρος 

των δειγµάτων που προβλέπονται από το χρονοδιάγραµµα. Σε αυτή την περίπτωση, 

πρέπει να λαµβάνεται συµπληρωµατικό δείγµα µετά το πέρας της σχετικής ρύπανσης και 

να αντικαθίσταται το δείγµα που αγνοείται. 

Τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε αξιολόγηση των οικείων υδάτων 

κολύµβησης στο τέλος της κάθε κολυµβητικής περιόδου, έχοντας καταρχάς ως βάση τις 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής κολυµβητικής 

περιόδου και των τριών προηγούµενων περιόδων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η εν λόγω 

αξιολόγηση µπορεί να καλύπτει µικρότερη διάρκεια, ιδίως εάν η ζώνη έχει µόλις 

χαρακτηριστεί ως περιοχή υδάτων κολύµβησης ή εάν επήλθαν πρόσφατα σηµαντικές 

αλλαγές, οι οποίες είναι ικανές να µεταβάλλουν την ποιότητα των υδάτων. Μετά από την 

αξιολόγηση αυτά τα ύδατα κατατάσσονται, σύµφωνα µε ορισµένα ειδικά κριτήρια, σε 

τέσσερα επίπεδα ποιότητας, ήτοι:  

• Ανεπαρκούς ποιότητας.  

• Επαρκούς ποιότητας. 
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• Καλής ποιότητας και  

• εξαιρετικής ποιότητας.  

∆ιευκρινίζεται ότι η κατηγορία "επαρκούς ποιότητας" αποτελεί το ελάχιστο όριο 

ποιότητας, το οποίο θα πρέπει να επιτύχουν όλα τα Κράτη-Μέλη, το αργότερο έως το 

τέλος της κολυµβητικής περιόδου του 2015. Εάν ωστόσο τα ύδατα χαρακτηρίζονται ως 

"ανεπαρκούς ποιότητας", τότε τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να λαµβάνουν ορισµένα µέτρα 

διαχείρισης, σηµαντικότερα εκ των οποίων είναι η απαγόρευση της κολύµβησης ή η 

έκδοση ανακοίνωσης, µε την οποία συνιστάται η αποφυγή κολύµβησης, η ενηµέρωση του 

κοινού και άλλα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα(Ε.Ε., 2006).  

Τα Κράτη-Μέλη οφείλουν επιπρόσθετα να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά των 

υδάτων κολύµβησης(ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης), στα οποία περιλαµβάνονται 

κατά κύριο λόγο η περιγραφή της σχετικής περιοχής, οι πιθανές πηγές ρύπανσης και οι 

θέσεις όπου βρίσκονται τα σηµεία επιτήρησης των υδάτων. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 

πρέπει να καθοριστούν για πρώτη φορά το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου του 2011 και 

µπορούν να αναθεωρηθούν σε περίπτωση µεταβολών, οι οποίες κρίνονται ως  ικανές για 

να επηρεάσουν τα ύδατα. 

Επισηµαίνεται ότι το καινοτόµο στοιχείο της Οδηγίας, σε σχέση µε την 

προηγούµενη, είναι ότι οι πληροφορίες σχετικά µε την ταξινόµηση, την περιγραφή των 

υδάτων κολύµβησης και την ενδεχόµενη ρύπανσή τους, θα πρέπει να τίθενται στη 

διάθεση του κοινού, µε τρόπο εύκολα προσιτό και κοντά στη σχετική περιοχή, µε 

κατάλληλα µέσα επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου. Ειδικότερα, οι 

ανακοινώσεις απαγόρευσης ή οι συστάσεις αποφυγής κολύµβησης θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να είναι γρήγορα και εύκολα αναγνωρίσιµες. Είναι άξιο αναφοράς ότι η 

Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε έτος συνοπτική έκθεση για την ποιότητα των υδάτων 

κολύµβησης, µε βάση τις εκθέσεις που τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να τις διαβιβάζουν πριν 

από την έναρξη της κάθε κολυµβητικής περιόδου. Πλην αυτού, η Επιτροπή θα 

δηµοσιεύσει επίσης το 2008 έκθεση που περιλαµβάνει µελέτη για τους ιούς και τη 

σχετική επιστηµονική πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την αξιολόγηση των 

υδάτων. Σηµειώνεται ότι το 2020 προβλέπεται επανεξέταση της εν λόγω Οδηγίας. 

Κλείνοντας, διασαφηνίζεται ότι η Οδηγία 2006/7/ΕΚ καταργεί την Οδηγία 

76/160/ΕΟΚ από την 31η ∆εκεµβρίου του 2014, ενώ σηµειώνεται ότι η αναθεώρηση της 

νοµοθεσίας για τα ύδατα κολύµβησης έχει ως βασικό της στόχο να διασφαλίσει τη 

συνοχή µε το έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον30, µε τη στρατηγική για την 

                                                 
30 Το 6ο Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον(2003-2012) αποτελεί το πλαίσιο της 
Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής κατά την δεκαετία 2003-2012(Τσαντίλης και Χατζηµπίρος, 
2005) και θέτει τους εξής στόχους: α)Εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. β)Θέση του 
περιβάλλοντος στον πυρήνα χάραξης πολιτικών. γ)Συνεργασία µε την αγορά. δ)Παροχή βοήθειας στα 
άτοµα ώστε να κάνουν φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές και ε)Καλύτερη χρήση της γης(Ρόκος, 
2001). 
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αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και µε την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα. Πέραν αυτών, η 

αναθεώρηση αυτή αποσκοπεί επιπρόσθετα στην απλοποίηση των διαδικασιών, ενόψει 

των επιστηµονικών εξελίξεων και τη βελτίωση των διαδικασιών συµµετοχής των 

ενδιαφερόµενων φορέων και της ενηµέρωσης του κοινού. 

 

3.17. Η Οδηγία 2006/11/ΕΚ "Για τη Ρύπανση που Προκαλείται από Ορισµένες 

Επικίνδυνες Ουσίες που Εκχέονται στο Υδάτινο Περιβάλλον της Κοινότητας" 

 Η παρούσα Οδηγία προβλέπεται να καταργήσει την προηγούµενη Κοινοτική 

Οδηγία 76/464. Το πεδίο εφαρµογής της αφορά τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα, τα 

χωρικά ύδατα και τα εσωτερικά παράκτια ύδατα. Επισηµαίνεται ότι οι σηµαντικότεροι 

παράγοντες, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου να 

εκδοθεί η συγκεκριµένη Οδηγία, συνίστανται στους εξής: 

• Απαιτείται γενική και ταυτόχρονη δράση των Κρατών-Μελών για την προστασία του 

υδατικού περιβάλλοντος της Κοινότητας από τη ρύπανση, και ιδίως τη ρύπανση που 

προκαλείται από ορισµένες ανθεκτικές, τοξικές και βιοσυσσωρεύσιµες ουσίες. 

• Πολλές Συµβάσεις αποσκοπούν στην προστασία του ρου των διεθνών υδάτων και του 

θαλασσίου περιβάλλοντος από τη ρύπανση και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιµο να 

εξασφαλισθεί η εναρµονισµένη εφαρµογή των Συµβάσεων αυτών.  

Όπως και στην προηγούµενη Οδηγία, έτσι και σε αυτή, περιλαµβάνονται δύο κατάλογοι 

(Κατάλογος Ι και ΙΙ), στους οποίους καθορίζονται οι οµάδες ουσιών, για τις οποίες τα 

Κράτη-Μέλη θα πρέπει να λάβουν κατάλληλα µέτρα, προκειµένου έτσι να 

ελαχιστοποιηθεί ή ακόµη και να εξαλειφθεί η ρύπανση από αυτές. 

 Αναφορικά µε τις ουσίες του Καταλόγου Ι, επισηµαίνονται τα εξής: 

♦ Οποιαδήποτε απόρριψη µέσα στα ύδατα, η οποία µπορεί να περιέχει κάποια από τις 

ουσίες αυτές, υπόκειται σε προηγούµενη άδεια που χορηγείται από την αρµόδια αρχή 

του εκάστοτε Κράτους-Μέλους. 

♦ Η άδεια αυτή καθορίζει τα πρότυπα απόρριψης των ουσιών αυτών µέσα στα ύδατα, 

καθώς και τα πρότυπα απόρριψής τους στους υπονόµους, σε περίπτωση που αυτό κριθεί 

αναγκαίο κατά την εφαρµογή της Οδηγίας. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω άδεια χορηγείται 

για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσής της, µόνο 

κατόπιν τροποποιήσεων των οριακών τιµών εκποµπών, οι οποίες ορίζονται στο 

παράρτηµα ΙΧ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Για τη µείωση της ρύπανσης των υδάτων από τις ουσίες του Καταλόγου ΙΙ, τα 

Κράτη-Μέλη καταρτίζουν προγράµµατα, τα οποία περιλαµβάνουν ποιοτικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα για τα ύδατα, που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Πέραν αυτού, για όλες τις απορρίψεις των ουσιών του 
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Καταλόγου ΙΙ απαιτείται προηγούµενη άδεια της αρµόδιας αρχής του ενδιαφεροµένου 

Κράτους-Μέλους, η οποία καθορίζει τα πρότυπα απόρριψης.  

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ανά τρία έτη και για πρώτη φορά για 

την περίοδο 1993 έως και 1995, τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες, σχετικές µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 

µέσω τοµεακής έκθεσης, η οποία καλύπτει και τις υπόλοιπες συναφείς Κοινοτικές 

Οδηγίες. Η εν λόγω έκθεση καταρτίζεται βάσει ερωτηµατολογίου ή σχεδιαγράµµατος, το 

οποίο διαµορφώνει η Επιτροπή, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της Οδηγίας 91/692/ΕΟΚ για 

την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή 

ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να ειπωθεί ότι οι βασικότερες διαφορές της παρούσας 

Οδηγίας, σε σχέση µε την προηγούµενη συνίστανται στις κάτωθι: 

 Ο κατάλογος I της παρούσας Οδηγίας κατηγοριοποιεί τις ουσίες, βάσει της 

τοξικότητάς τους, της ανθεκτικότητάς τους στο περιβάλλον και της ικανότητάς τους να 

βιοσυσσωρεύονται, χωρίς να περιορίζεται µόνο στο χαρακτηρισµό των ουσιών αυτών 

ως βιολογικά αβλαβών ή εν δυνάµει βιολογικά αβλαβών, όπως συνέβαινε στην 

προηγούµενη Κοινοτική Οδηγία. Συνεχίζοντας, ο κατάλογος II περιέχει ουσίες, οι 

οποίες έχουν επιβλαβή αποτελέσµατα για το υδατικό περιβάλλον, και οι οποίες ωστόσο 

είναι δυνατόν να περιοριστούν σε ορισµένη περιοχή, εξαρτώµενες από τα χαρακτηριστικά 

και τη θέση των υδάτων στα οποία απορρίπτονται. 

 Σύµφωνα µε τις διοικητικές διατάξεις της Οδηγίας, τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να 

καταρτίσουν προγράµµατα που περιλαµβάνουν ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για 

τα ύδατα, µε βάση τις τυχόν υπάρχουσες οδηγίες του Συµβουλίου, κάτι το οποίο δεν 

προβλεπόταν από την προηγούµενη Κοινοτική Οδηγία. 

 Τέλος, η Οδηγία αυτή προβλέπει τη σύνταξη ενός Καταλόγου ορισµένων εξαιρετικά 

επικινδύνων ουσιών που απορρίπτονται στο υδατικό περιβάλλον της Κοινότητας, ώστε 

να γίνει γνωστή η προέλευσή τους, ο οποίος όµως δεν υπήρχε στην προηγούµενη 

Οδηγία. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η εν λόγω Οδηγία δεν έχει ενσωµατωθεί µέχρι στιγµής στο 

ελληνικό δίκαιο.  

 

3.18. Η Οδηγία 2006/113/ΕΚ "Περί της Απαιτούµενης Ποιότητας των Υδάτων στα 

Οστρακοειδή" 

 Η Οδηγία αυτή καταργεί την προηγούµενη(Οδηγία 79/923/ΕΟΚ) και ως εκ τούτου 

το περιεχόµενό της είναι παρόµοιο. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι το αντικείµενο της 

Οδηγίας αφορά την ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή και εφαρµόζεται στα 

παράκτια και υφάλµυρα ύδατα, που υποδεικνύονται από τα Κράτη-Μέλη ότι έχουν 

ανάγκη να προστατευθούν ή να βελτιωθούν για να καταστήσουν δυνατή τη ζωή και την 
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ανάπτυξη των οστρακοειδών και για να συνεισφέρουν έτσι στην υψηλή ποιότητα των 

προϊόντων οστρακοειδών, τα οποία καταναλώνονται άµεσα από τον άνθρωπο. Οι 

βασικότεροι λόγοι για τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την παρούσα 

Οδηγία συνίστανται στους εξής: 

• Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος καθιστούν αναγκαία τη λήψη 

συγκεκριµένων µέτρων για την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση, 

συµπεριλαµβανοµένων των υδάτων για οστρακοειδή. 

• Είναι αναγκαίο να διασωθούν ορισµένοι πληθυσµοί οστράκων από τις διάφορες 

καταστρεπτικές συνέπειες, που οφείλονται στην απόρριψη ρυπαντικών ουσιών στα 

θαλάσσια ύδατα. 

Όπως και στην προηγούµενη Οδηγία, έτσι και σε αυτή, τα Κράτη-Μέλη 

υποδεικνύουν τα ύδατα για οστρακοειδή, ενώ έχουν τη δυνατότητα στη συνέχεια να 

πραγµατοποιήσουν συµπληρωµατικές υποδείξεις. Πέραν αυτού, θα πρέπει να ειπωθεί ότι 

τα Κράτη-Μέλη καθορίζουν επιπρόσθετα για τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί, τις τιµές για 

τις παραµέτρους που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, εφόσον βέβαια οι τιµές αυτές 

εµφανίζονται στις στήλες G ή I του Παραρτήµατος. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί 

στο γεγονός ότι οι απορρίψεις ουσιών που σχετίζονται µε τις παραµέτρους: "ουσίες 

οργανοαλογόνες" και "µέταλλα", πραγµατοποιούνται στη βάση των διατάξεων της 

Οδηγίας 2006/11/ΕΚ και εφαρµόζονται συγχρόνως µε τους στόχους ποιότητας που 

απορρέουν από την παρούσα οδηγία, και ιδίως αυτούς που σχετίζονται µε τη 

δειγµατοληψία.  

Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της Οδηγίας είναι ότι προβλέπει την κατάρτιση 

προγραµµάτων από τα Κράτη-Μέλη, σε διάστηµα έξι ετών από την υπόδειξη που 

πραγµατοποιείται. Τα προγράµµατα αυτά έχουν ως απώτερο σκοπό να περιορίσουν τη 

ρύπανση και να εξασφαλίσουν ότι τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί είναι σύµφωνα, βάσει 

των σηµειώσεων που περιλαµβάνονται στις στήλες G και I του παραρτήµατος Ι. Αξίζει να 

ειπωθεί ότι σε περίπτωση που ένα Κράτος-Μέλος σκοπεύει να υποδείξει ύδατα για 

οστρακοειδή, σε άµεση γειτνίαση µε τα σύνορα άλλου κράτους µέλους, τότε τα Κράτη 

αυτά διαβουλεύονται, προκειµένου να ορίσουν το µέρος των υδάτων, στο οποίο θα 

µπορούσε να εφαρµοσθεί η Οδηγία, καθώς και τις συνέπειες που θα προκαλέσουν οι 

κοινοί στόχοι ποιότητας οι οποίοι θα προσδιορισθούν, κατόπιν συµφωνίας, από το κάθε 

Κράτος-Μέλος. 

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι και σε αυτή την Οδηγία, τα 

Κράτη-Μέλη ανά τρία έτη, και για πρώτη φορά για την περίοδο 1993 έως και 1995, 

προβλέπεται να διαβιβάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες, σχετικές µε την 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, µέσω τοµεακής έκθεσης, η οποία καλύπτει συγχρόνως 

τις υπόλοιπες σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Έτσι λοιπόν, σε διάστηµα εννέα µηνών από 
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την παραλαβή των εκθέσεων των Κρατών-Μελών, η Επιτροπή δηµοσιεύει κοινοτική 

έκθεση, σχετική µε την εφαρµογή της Οδηγίας. 

Κλείνοντας, διευκρινίζεται ότι η Οδηγία αυτή δεν έχει ενσωµατωθεί ακόµη στο 

ελληνικό δίκαιο, ενώ οι σηµαντικότερες διαφορές της Οδηγίας αυτής, σε σχέση µε την 

προηγούµενη(Οδηγία 79/923/ΕΟΚ) είναι οι εξής: 

• Πρώτον, προβλέπεται σε ορισµένες περιπτώσεις η δυνατότητα παρέκκλισης των 

Κρατών-Μελών από τις διατάξεις της Οδηγίας, κάτι που απαγορευόταν ρητά στην 

προηγούµενη Οδηγία. 

• ∆εύτερον, η εν λόγω Οδηγία προβλέπει µια διαδικασία, η οποία καθιερώνει στενή 

συνεργασία µεταξύ των Κρατών-Μελών και της Επιτροπής. Αυτή η συνεργασία πρέπει 

γίνεται στο πλαίσιο της επιτροπής για την προσαρµογή στην τεχνολογική και 

επιστηµονική πρόοδο και αφορά την ποιότητα των γλυκών υδάτων, τα οποία έχουν 

ανάγκη να προστατευθούν ή να βελτιωθούν για να είναι κατάλληλα για τη ζωή των 

ιχθύων. Σηµειώνεται ότι αντίστοιχες διαδικασίες δεν προβλέπονταν στα πλαίσια της 

προηγούµενης Οδηγίας. 

 

3.19. Η Οδηγία 2006/118/ΕΚ "Σχετικά µε την Προστασία των Υπόγειων Υδάτων 

από τη Ρύπανση και την Υποβάθµιση" 

 Η τελευταία Οδηγία που εξετάζεται στο παρόν κεφάλαιο, θα µπορούσαµε να 

ισχυρισθούµε ότι εξετάζει µε ολιστικό τρόπο το ζήτηµα της προστασίας και διαχείρισης 

των υπόγειων υδάτων, λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Σηµειώνεται ότι η Οδηγία 2006/118/ΕΚ θεσπίζει ειδικά µέτρα για την πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, συµπεριλαµβάνοντας µεταξύ άλλων τα εξής: 

• Κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων. 

• Κριτήρια για τον εντοπισµό και την αναστροφή των σηµαντικών και διατηρούµενων 

ανοδικών τάσεων, καθώς και κριτήρια για τον καθορισµό σηµείων εκκίνησης για την 

αναστροφή των τάσεων.  

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η εν λόγω Οδηγία συµπληρώνει τις 

διατάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισµό της εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα, οι 

οποίες προβλέπονται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ενώ ο απώτερος σκοπός της είναι να 

προλάβει την υποβάθµιση της κατάστασης όλων των συστηµάτων υπογείων υδάτων. 

∆ιευκρινίζεται ότι για την έκδοση της παρούσας Οδηγίας, λήφθηκαν προηγουµένως 

υπόψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µια πλειάδα παραγόντων, σηµαντικότεροι εκ των 

οποίων είναι οι κάτωθι: 

♦ Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν πολύτιµο φυσικό διαθέσιµο και για αυτό θα πρέπει να 

προστατεύεται επαρκώς από την υποβάθµιση και από τη χηµική ρύπανση. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό για τα οικοσυστήµατα που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα, 
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καθώς και για διάφορες χρήσεις των υπογείων υδάτων, όπως η παροχή νερού και η 

ανθρώπινη κατανάλωση. 

♦ Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν το µεγαλύτερο και το πιο ευαίσθητο σύστηµα γλυκών 

υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την κύρια πηγή εφοδιασµού του κοινού µε 

πόσιµο νερό σε πολλές περιοχές. 

♦ Τα συστήµατα υπογείων υδάτων που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου 

νερού ή προορίζονται για µια τέτοια χρήση στο µέλλον, είναι απαραίτητο να 

προστατεύονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η υποβάθµιση της ποιότητας αυτών των 

υδατικών συστηµάτων να αποφεύγεται, προκειµένου έτσι να µειώνεται το απαιτούµενο 

επίπεδο επεξεργασίας καθαρισµού για την παραγωγή πόσιµου νερού. 

♦ Στο Άρθρο 17 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, προβλέπεται η θέσπιση µέτρων 

πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. 

Τα Κριτήρια για την αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων είναι 

δύο και συγκεκριµένα: 

o Τα ποιοτικά πρότυπα των υπόγειων υδάτων, όπως παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι της 

Οδηγίας. 

o Οι ανώτερες αποδεκτές τιµές που ορίζονται από τα Κράτη-Μέλη για τους ρύπους, τις 

οµάδες ρύπων και τους δείκτες ρύπανσης, οι οποίοι εντός του εδάφους ενός Κράτους-

Μέλους, έχει διαπιστωθεί ότι συµβάλλουν στο χαρακτηρισµό των συστηµάτων ή 

οµάδων συστηµάτων υπόγειων υδάτων ως απειλουµένων, λαµβάνοντας υπόψη τον 

κατάλογο του Παραρτήµατος ΙΙ. 

Σηµειώνεται ότι οι ανώτερες αποδεκτές τιµές µπορούν να ορίζονται είτε σε εθνικό 

επίπεδο, είτε σε επίπεδο της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού, είτε σε τµήµα της 

περιοχής λεκάνης απορροής διεθνούς ποταµού, το οποίο βρίσκεται εντός του εδάφους 

ενός Κράτους-Μέλους, είτε τέλος στο επίπεδο ενός συστήµατος ή µιας οµάδας 

συστηµάτων υπόγειων υδάτων. Είναι άξιο αναφοράς ότι τα Κράτη-Μέλη προβλέπεται να 

ορίσουν για πρώτη φορά ανώτερες αποδεκτές τιµές, το αργότερο µέχρι τις 22 ∆εκεµβρίου 

του 2008. Επιπλέον,  όλες οι ορισθείσες ανώτερες αποδεκτές τιµές δηµοσιεύονται στα 

Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµών, τα οποία υποβάλλονται σύµφωνα µε 

την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, και τα οποία περιλαµβάνουν επιπρόσθετα σύνοψη των 

ακόλουθων στοιχείων: 

- Αριθµός συστηµάτων ή οµάδων συστηµάτων υπόγειων υδάτων, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα, ρύποι και δείκτες ρύπανσης που συµβάλλουν στην 

ταξινόµηση αυτή, καθώς και παρατηρούµενες συγκεντρώσεις. 

- Πληροφορίες, σχετικά µε το καθένα από τα συστήµατα υπόγειων υδάτων που 

χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά το µέγεθος των 

συστηµάτων, τη σχέση µεταξύ των συστηµάτων υπόγειων υδάτων και των 
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συνδεόµενων µε αυτά επιφανειακών υδάτων, καθώς και των άµεσα εξαρτώµενων από 

αυτά χερσαίων οικοσυστηµάτων. 

- Τις ανώτερες αποδεκτές τιµές, ανεξάρτητα από το εάν εφαρµόζονται σε εθνικό 

επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής διεθνούς ποταµού που βρίσκεται στην 

επικράτεια ενός Κράτους-Μέλους ή σε επίπεδο ενός συστήµατος ή µιας οµάδας 

συστηµάτων υπόγειων υδάτων. 

- Τη σχέση µεταξύ των ανώτερων αποδεκτών τιµών. 

Σηµειώνεται ότι οι ανώτερες αποδεκτές τιµές µπορούν να διαγράφονται από τον 

κατάλογο, µόνο όταν το συγκεκριµένο σύστηµα υπόγειων υδάτων δεν απειλείται πλέον 

από τους αντίστοιχους ρύπους, οµάδες ρύπων ή δείκτες ρύπανσης, ενώ τυχόν αλλαγές 

στον κατάλογο των ανώτερων αποδεκτών τιµών αναφέρονται στην περιοδική 

αναθεώρηση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Λεκάνης Απορροής Ποταµών. Αξίζει να 

ειπωθεί ότι η Επιτροπή υποχρεούται να δηµοσιεύσει έκθεση, το αργότερο έως τις 22 

∆εκεµβρίου 2009, βάσει των πληροφοριών που θα παράσχουν τα Κράτη-Μέλη.  

Αναφορικά µε την αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, 

επισηµαίνεται ότι ένα σύστηµα ή µια οµάδα συστηµάτων υπόγειων υδάτων θεωρείται 

καλής χηµικής κατάστασης, στην περίπτωση που δεν παρατηρείται, σε κανένα σηµείο 

ελέγχου του εν λόγω συστήµατος ή οµάδας συστηµάτων υπογείων υδάτων, υπέρβαση 

των τιµών των ποιοτικών προτύπων για τα υπόγεια ύδατα που παρατίθενται στο 

Παράρτηµα Ι και των σχετικών ανώτερων αποδεκτών τιµών που καθορίζονται σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα ΙΙ. Σηµειώνεται επίσης ότι τα Κράτη-Μέλη δηµοσιεύουν σύνοψη της 

αξιολόγησης της χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων στα Σχέδια ∆ιαχείρισης 

Λεκάνης Απορροής Ποταµών. Η εν λόγω σύνοψη περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την 

εξήγηση του τρόπου, µε τον οποίον οι υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων για τα 

υπόγεια ύδατα ή των ανώτερων αποδεκτών τιµών στα επιµέρους σηµεία λαµβάνονται 

υπόψη στην τελική αξιολόγηση. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι στην 

περίπτωση που ένα σύστηµα υπόγειων υδάτων ταξινοµείται ως ευρισκόµενο σε καλή 

χηµική κατάσταση, τότε τα Κράτη-Μέλη λαµβάνουν τα µέτρα που είναι αναγκαία, 

προκειµένου να προστατευθούν τα υδατικά οικοσυστήµατα, τα χερσαία οικοσυστήµατα 

και οι ανθρώπινες χρήσεις των υπογείων υδάτων, τα οποία εξαρτώνται από το τµήµα του 

συστήµατος υπογείων υδάτων που αντιπροσωπεύεται από το σηµείο ή τα σηµεία ελέγχου, 

στα οποία έχει σηµειωθεί υπέρβαση της ανώτερης αποδεκτής τιµής. 

Στην περίπτωση που απαιτείται αξιολόγηση των επιπτώσεων των υφιστάµενων 

πλούµιων ρύπανσης σε συστήµατα υπόγειων υδάτων, τα οποία µπορεί δυνάµει να 

απειλήσουν την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, και ιδίως των πλούµιων 

που προέρχονται από σηµειακές πηγές ρύπανσης και µολυσµένο έδαφος, τότε τα Κράτη-

Μέλη πραγµατοποιούν πρόσθετες αξιολογήσεις τάσεων για τους εντοπιζόµενους ρύπους, 

προκειµένου έτσι να διαπιστώσουν ότι τα πλούµια από µολυσµένες θέσεις δεν 
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επεκτείνονται, δεν υποβαθµίζουν τη χηµική κατάσταση της οµάδας συστηµάτων 

υπόγειων υδάτων και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών συνοψίζονται στα ∆ιαχειριστικά 

Σχέδια Λεκάνης Απορροής Ποταµών, τα οποία υποβάλλονται, βάσει των διατάξεων της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Μεταβαίνοντας στα µέτρα πρόληψης ή περιορισµού της εισαγωγής ρύπων στα 

υπόγεια ύδατα, σηµειώνεται ότι για οποιονδήποτε µη επικίνδυνο ρύπο, ο οποίος δεν 

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα VIII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ο οποίος, όµως θεωρείται 

από τα Κράτη-Μέλη, ως ένας δυνητικός κίνδυνος ρύπανσης, λαµβάνονται όλα τα µέτρα 

που απαιτούνται για τον περιορισµό της εισαγωγής του στα υπόγεια ύδατα. Με αυτόν τον 

τρόπο διασφαλίζεται ότι η εισαγωγή αυτή δεν οδηγεί σε υποβάθµιση, ούτε προκαλεί 

σηµαντική και διατηρούµενη ανοδική τάση συγκεντρώσεων ρύπων στα υπόγεια ύδατα. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα µέτρα αυτά λαµβάνουν υπόψη, τουλάχιστον, την καθιερωµένη 

βέλτιστη πρακτική, συµπεριλαµβανοµένων των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών και της 

Βέλτιστης Περιβαλλοντικής Πρακτικής που ορίζονται στη σχετική κοινοτική νοµοθεσία. 

Σε ό,τι αφορά τις µεταβατικές διατάξεις που ορίζει η Οδηγία, σηµειώνεται ότι κατά 

το χρονικό διάστηµα µεταξύ 16 Ιανουαρίου του 2009 και 22 ∆εκεµβρίου του 2013, κάθε 

νέα διαδικασία αδειοδότησης σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας 80/68/ΕΟΚ 

συνεκτιµά τις απαιτήσεις των αντίστοιχων άρθρων της υπό εξέταση Οδηγίας. Θα πρέπει 

επίσης να ειπωθεί ότι η Επιτροπή υποχρεούται να αναθεωρήσει τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ 

της παρούσας Οδηγίας έως τις 16 Ιανουαρίου του 2013 και στη συνεχεία, ανά έξι έτη. 

Βάσει της αναθεώρησης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, νοµοθετικές 

προτάσεις, για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων Ι ή ΙΙ. Κατά την αναθεώρηση και 

κατά την εκπόνηση κάθε πρότασης, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη όλες τις σχετικές 

πληροφορίες, στις οποίες είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα των 

προγραµµάτων παρακολούθησης, τα οποία υλοποιούνται στη βάση µιας σειράς 

παραγόντων, όπως το Άρθρο 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα Κοινοτικά ερευνητικά 

προγράµµατα, τα Κράτη-Μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός Περιβάλλοντος. 

Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι η καταληκτική ηµεροµηνία για την ενσωµάτωση της 

Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των Κρατών-Μελών είναι η 16η Ιανουαρίου του έτους 2009.  

Πίνακας 3.19.1.: Ποιοτικά Πρότυπα για τα Υπόγεια Ύδατα 

Ρύπος Ποιοτικά Πρότυπα 

Νιτρικά άλατα 50mg/l 

∆ραστικές ουσίες φυτοφαρµάκων 

(συµπεριλαµβάνονται αντίστοιχοι µεταβολίτες, 

προϊόντα αποικοδόµησης και αντιδράσεων)  

0,1µg/l 

0,5µg/l (συνολικό) 

     Πηγή: Ε.Κ., 2006 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

4.1. Γενικά 

 Το παρόν κεφάλαιο λειτουργεί ως απόρροια του προηγούµενου και έχει ως βασικό 

του σκοπό να αξιολογήσει τις κοινοτικές δεσµεύσεις στον τοµέα της διαχείρισης και 

προστασίας των υδατικών πόρων, καθώς και να επισηµάνει τις όποιες δυσκολίες 

ανέκυψαν µέσα από το συγκεκριµένο νοµοθετικό πλέγµα. Ιδιαίτερη µνεία δίδεται στην 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ, µιας και προωθεί µια νέα κουλτούρα στον τοµέα της διαχείρισης 

των υδάτων, ενώ σηµειώνεται ότι η λήψη µελλοντικών µέτρων για την προστασία και 

διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα µας, αλλά και στα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της 

Ε.Ε., καθορίζεται από τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι 

το συγκεκριµένο κεφάλαιο αν και ιδιαίτερα σηµαντικό, εντούτοις είναι µικρό σε έκταση, 

κυρίως λόγω της έλλειψης συναφούς βιβλιογραφίας µε το αντικείµενο που 

πραγµατεύεται. 

 

4.2. Τα Πλεονεκτήµατα και οι Καινοτοµίες της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στη ∆ιαχείριση 

και Προστασία των Υδατικών Πόρων 

Αναµφίβολα, η θέσπιση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

σήµανε την έναρξη µιας ριζοσπαστικής θεώρησης στις µεθόδους και τεχνικές διαχείρισης 

των υδατικών πόρων της Ε.Ε. Το βασικό πλεονέκτηµα της Οδηγίας είναι ότι προωθεί 

την αειφορική διαχείριση και προστασία της ποιότητας και της ποσότητάς όλων των 

κατηγοριών Υδάτινων Σωµάτων(επιφανειακά, µεταβατικά, υπόγεια και παράκτια). 

Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στους ενδιάµεσους στόχους που τίθενται από την Οδηγία, 

προκειµένου να διασφαλιστεί το παραπάνω πλεονέκτηµα, οι οποίοι σηµειώνεται ότι 

αποτελούν επιπρόσθετα ισχυρά σηµεία της. Έτσι λοιπόν έχουµε: 

 Αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθµιση, ενώ αντίθετα βελτιώνει την κατάσταση όλων 

των υδατικών πόρων. 

 Προωθεί την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων, µέσω της µακροπρόθεσµης 

προστασίας των διαθέσιµων υδατικών πόρων. 

 Ενισχύει το υδατικό περιβάλλον, µέσω της εφαρµογής µέτρων για τη µείωση της 

απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της απόρριψης τοξικών ρυπαντών, 

βάσει ενός καταλόγου προτεραιότητας. 

 ∆ιασφαλίζει την προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. 

 Προσεγγίζει τη διαδικασία της ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων σε επίπεδο 

Υδατικής Περιφέρειας, η οποία διευκρινίζεται ότι νοείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αποτελείται από µία ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής, µαζί µε τα συναφή 
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υπόγεια και παράκτια ύδατα, ορίζοντας ταυτόχρονα µια αρµόδια αρχή ως υπεύθυνη για 

τη διαχείρισή της(Γρίβα, 2005). 

Μεταβαίνοντας στις καινοτοµίες που εισάγει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στον τοµέα της 

διαχείρισης των υδατικών πόρων, αυτές συνοψίζονται στις παρακάτω: 

• Η βασικότερη καινοτοµία είναι η διαχείριση του νερού σε επίπεδο υδρολογικής 

λεκάνης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισηµανθεί ότι είναι η πρώτη φορά, όπου σε 

νοµοθετικό κείµενο αναγνωρίζεται ότι τα φυσικά, και όχι τα διοικητικά όρια της 

κατανοµής ενός από τους σηµαντικότερους φυσικούς πόρους, του νερού, είναι 

απαραίτητο να λαµβάνονται ως βάση για τη διαχείρισή του. 

• Βασική καινοτοµία αποτελεί επίσης η αναγνώριση της σηµασίας του νερού, όχι µόνο 

για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, αλλά και για τη διασφάλιση των 

λειτουργιών που επιτελούν τα οικοσυστήµατα. Για πρώτη φορά ένα κοινοτικό 

νοµοθετικό κείµενο προβλέπει τη χρήση οικονοµικών µέτρων για την επίτευξη 

περιβαλλοντικών στόχων. Το  γεγονός και µόνο ότι δίδεται ένα πάγιο τέλος στο πολύ 

φθηνό ή ακόµη και στο δωρεάν νερό, αναγνωρίζεται ως βασικό εργαλείο για τη µείωση 

της σπατάλης στις διάφορες χρήσεις του. Πέραν αυτού, σηµαντικό γεγονός είναι ότι η 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ εισάγει ουσιαστικά τους αρµόδιους φορείς και οργανισµούς στην 

αντίληψη της προστασίας των υδάτων, και όχι στην αντίληψη της εκµετάλλευσής τους, 

προκειµένου έτσι να αναπτυχθεί µια περιοχή(Μιµίκου, 2006). 

•   Πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η Οδηγία θεσπίζει το χρονικό ορίζοντα των 15 

ετών από την ηµεροµηνία ισχύος της (συγκεκριµένα το έτος 2015), εντός του οποίου θα 

πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της "καλής οικολογικής κατάστασης" για όλες τις 

κατηγορίες Υδάτινων Σωµάτων(Μιµίκου, 2006). Σηµειώνεται ότι η ύπαρξη χρονικού 

ορίζοντα δεσµεύει όλα τα Κράτη-Μέλη να εφαρµόσουν τις διατάξεις που προβλέπει η 

Οδηγία, χωρίς να τις παραβλέπουν ή να αµελούν για την κατάσταση των υδάτων, ενώ 

παράλληλα διασφαλίζει ότι στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης, τα ύδατα θα 

βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τη σηµερινή, από άποψη ποιότητας και 

ποσότητας, ακόµη και εάν δεν έχει επιτευχθεί ο τελικός στόχος της Οδηγίας. 

• Καινοτόµο στοιχείο είναι επίσης η συνδυασµένη αντιµετώπιση της ποσότητας και της 

ποιότητας των υδάτων που προωθεί η Οδηγία-Πλαίσιο(Μιµίκου, 2006), γεγονός που 

δίδει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη 

άποψη σε ό,τι αφορά κατάσταση των υδάτων του κάθε Κράτους-Μέλους, αλλά και να 

γνωρίζει σε ποιους τοµείς ακριβώς παρατηρούνται τα σηµαντικότερα προβλήµατα. 

• Αναντίρρητα, η διαδικασία πολιτικής τιµολόγησης31 της χρήσης του νερού αποτελεί 

µία από τις βασικότερες καινοτοµίες της εν λόγω Οδηγίας(Μιµίκου, 2006) και 

                                                 
31 Είναι άξιο αναφοράς ότι προκειµένου να διαδραµατίσουν έναν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της 
αειφορίας των υδατικών πόρων, οι πολιτικές τιµολόγησης του νερού θα πρέπει να αντανακλούν τρεις 
διαφορετικούς τύπους κόστους, ήτοι: 
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διασφαλίζει έτσι την ελαχιστοποίηση της σπατάλης του νερού, αλλά και την 

αποτελεσµατική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Η τελευταία καινοτοµία της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σχετίζεται µε  την ενεργό 

συµµετοχή και ανάµιξη των πολιτών στη διαδικασία διαχείρισης των υδατικών πόρων 

που προβλέπεται µέσω της Οδηγίας(Μιµίκου, 2006), διασφαλίζοντας έτσι την κάλυψη 

των αναγκών των διαφόρων κατηγοριών χρηστών στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει επίσης στις καινοτοµίες που εισάγει ο 

Ν.3199/2003, ο οποίος, όπως προειπώθηκε, αποτελεί την εναρµόνιση της ελληνικής 

νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε την Καλλία (2007), οι 

καινοτοµίες του εν λόγω νόµου είναι οι εξής: 

α)Στηρίζεται στην αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων και στην ενδυνάµωση της 

περιφέρειας. Πιο συγκεκριµένα, βάσει των διατάξεων του συγκεκριµένου νόµου 

συστάθηκαν διευθύνσεις Υδάτων στις 13 περιφέρειες της χώρας µας και η διάρθρωσή 

τους ρυθµίστηκε το 2005(Υπουργική Απόφαση 47630/2005), ενώ για τον συντονισµό 

τους συστήθηκε η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.(Υπουργική Απόφαση 

49139/2005).  

β)Καθορίζει ως βασικές διαχειριστικές ενότητες τις λεκάνες απορροής ποταµών(ΛΑΠ). 

Ειδικότερα, κάθε διεύθυνση Υδάτων περιφέρειας είναι υποχρεωµένη να καταρτίσει έως 

το 2009, Σχέδια ∆ιαχείρισης των ΛΑΠ της δικαιοδοσίας της, καθώς και Πρόγραµµα 

Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση των επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων. 

γ)Θεσπίζει ενιαίο πλαίσιο για την προστασία των επιφανειακών, των υπόγειων, των 

µεταβατικών και των παράκτιων υδάτων. 

δ)∆ίδει τα κριτήρια στην περιφέρεια, για να κοστολογήσει όλες τις δραστηριότητες που 

περιλαµβάνουν τη χρήση του νερού. Σηµειώνεται ότι από το 2010 θα εφαρµόζεται 

πολιτική τιµολόγησης του νερού κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποτελεί κίνητρο για τους 

καταναλωτές για αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των υδατικών πόρων. Έτσι λοιπόν 

διάφορες κατηγορίες πολιτών, όπως ο βιοµήχανος, ο γεωργός ή ο απλός καταναλωτής θα 

                                                                                                                                            
• Το χρηµατικό κόστος των σχετικών µε το νερό υπηρεσιών, όπου περιλαµβάνεται το κόστος της 
παροχής και διαχείρισης των εν λόγω υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται ολόκληρο το 
κόστος εκµετάλλευσης και συντήρησης, καθώς και το κεφαλαιακό κόστος(απόσβεση κεφαλαίου και 
πληρωµή των τόκων, καθώς και ενδεχόµενη απόδοση µετοχών). 
• Το περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο αντιπροσωπεύει το κόστος των φθορών που οι χρήσει του 
νερού δηµιουργούν στο περιβάλλον και στα οικοσυστήµατα, καθώς και σε όλους όσους 
"χρησιµοποιούν" το περιβάλλον (για παράδειγµα υποβάθµιση της οικολογικής ποιότητας των 
υδατικών οικοσυστηµάτων ή αλµύρωση και υποβάθµιση των παραγωγικών εδαφών). 
• Τέλος, το κόστος σε υδατικούς πόρους, το οποίο αντιπροσωπεύει το κόστος των απωλεσθεισών, 
για άλλες χρήσεις, δυνατοτήτων λόγω της µείωσης των υδατικών πόρων, πέραν των φυσικών 
ρυθµών ανανέωσης ή ανάκτησης (για παράδειγµα ύστερα από υπερβολικές απολήψεις των υπόγειων 
υδάτων)(Ε.Ε., 2000:10) 
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χρεώνονται το νερό στο πραγµατικό του κόστος και θα εφαρµόζεται η αρχή "ο ρυπαίνων 

πληρώνει". 

ε)Γίνεται υποχρεωτική η στενή συνεργασία φορέων και πολιτών, δεδοµένου ότι η κάθε 

προτεινόµενη από τους φορείς ενέργεια, θα πρέπει να γνωστοποιείται στους κατοίκους 

της περιοχής και να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώµη τους. 

στ)Υιοθετείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στον έλεγχο των ρύπων µε την 

ενσωµάτωση, τόσο ορίων-τιµών για τα ρυπαντικά φορτία(µε κατάλογο ρύπων 

προτεραιότητας για το υδατικό περιβάλλον), όσο και των ποιοτικών περιβαλλοντικών 

ορίων(µε κανόνες ποιότητας για τις συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών). 

ζ)Οι άδειες χρήσης νερού για τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από τον 

γενικό γραµµατέα της περιφέρειας, στην οποία πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να 

εκτελεστεί το έργο. 

 η)Τέλος, ο έλεγχος εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου και η επιβολή κυρώσεων γίνονται 

από τις διευθύνσεις Υδάτων των περιφερειών.  

 

4.3. Τα Προβλήµατα και οι Ασάφειες της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα 

Παρά τα ισχυρά πλεονεκτήµατά της, εντούτοις η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 

παρουσιάζει ορισµένα σοβαρά µειονεκτήµατα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι η πλήρης εφαρµογή της Οδηγίας αναµένεται εξαιρετικά δύσκολη, 

ιδιαίτερα δε για τη χώρα µας, η οποία έχει "κωλύσει" σε αρκετά σηµεία και η οποία 

θεωρείται ότι, σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη, βρίσκεται ακόµη σε εµβρυικό 

στάδιο. Οι δυσκολίες της εφαρµογής της πηγάζουν κατά κύριο λόγο από τις αρχές που 

εµπεριέχονται στην Οδηγία και οι οποίες διέπουν τους υδατικούς πόρους, καθώς και από 

τις ιδιάζουσες και σε κάθε περίπτωση πολυεπίπεδες σχέσεις τους, τόσο µε το περιβάλλον, 

όσο και µε τους σχετικούς τοµείς δραστηριοτήτων που εµπλέκονται µε αυτούς. Πιο 

συγκεκριµένα, στη διαδικασία διαχείρισης των υδατικών πόρων, εµπλέκονται φορείς και 

διοικητικές αρχές32 µε διαφορετικούς ρόλους, αρµοδιότητες, ενδιαφέροντα και ευθύνες. 

Όπως είναι κατανοητό, η συνάντηση όλων αυτών των φορέων µεταξύ τους είναι συχνά 

"εκρηκτική" και η ποικιλία των αρµοδιοτήτων και συµφερόντων τους αποτελεί τον 

βασικότερο παράγοντα για την κακή διαχείριση των υδάτων και για αυτό απαιτείται µια 

περισσότερο σφαιρική προσέγγιση στις πρακτικές διαχείρισης. Στην περίπτωση µάλιστα 

των διασυνοριακών λεκανών θα πρέπει να αναλογισθεί κανείς ότι υπάρχει η ανάγκη 

συνεργασίας ανάµεσα σε χώρες, η σύναψη συµπληρωµατικών συµφωνιών και η 

αναθεώρηση και επικαιροποίηση εκείνων, µε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας, οι οποίες 

                                                 
32 Σύµφωνα µε τον Μαµάση (2006) ορισµένα τυπικά παραδείγµατα φορέων που εµπλέκονται στη 
διαδικασία διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι: α)Οι πολιτικοί οργανισµοί. β)Οι φορείς ύδρευσης 
και αποχέτευσης. γ)Οι υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας υδρολογικών δεδοµένων. δ)Οι ευρείες 
υπηρεσίες διαχείρισης του νερού.  
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ήδη βρίσκονται σε ισχύ και έχουν άµεση επίδραση στη διαχείριση των υδάτων(Μιµίκου 

και Φωτόπουλος, 2004:122). 

 Μια άλλη κρίσιµη παράµετρος, η οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί 

υπόψη είναι ο ορισµός της κλίµακας για τη λήψη των αποφάσεων και την εκπόνηση των 

∆ιαχειριστικών Σχεδίων. Πιο συγκεκριµένα, ορισµένες ενέργειες είναι απαραίτητο να 

υλοποιηθούν σε επίπεδο λεκάνης απορροής33, κάποιες σε εθνικό επίπεδο34 και άλλες σε 

κοινοτικό επίπεδο35. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προσαρµογή των διαχειριστικών και 

των σχεδιαστικών ενεργειών στην "κατάλληλη" κάθε φορά κλίµακα αποτελεί µια 

αναγκαία αρχή για να εφαρµοστούν όλες οι συνιστώσες της Οδηγίας µε κατακόρυφο 

τρόπο, τόσο από την βάση προς την κορυφή, όσο και το αντίστροφο. 

Σηµαντικά ερωτηµατικά δηµιουργούνται επίσης κατά την διάρκεια εφαρµογής της 

Οδηγίας. Πρώτα απ’ όλα, προκύπτουν προβλήµατα σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση 

Υδάτινων Σωµάτων(Υ.Σ.), όπως είναι για παράδειγµα το ελάχιστο µέγεθος ενός Υ.Σ., η 

δυνατότητα ένταξης των υγροβιοτόπων στα Υ.Σ, το εύρος των παράκτιων περιοχών και 

τα κριτήρια οριοθέτησης των Υ.Σ., τα οποία έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στις τεχνικού 

χαρακτήρα προϋποθέσεις. Άλλα πάλι αναφέρονται σε θέµατα ένταξης των Υ.Σ. στις 

λεκάνες απορροής ποταµού και τις υδατικές περιφέρειες, όπως είναι για παράδειγµα  τα 

"κατάλληλα" κριτήρια οµαδοποίησης  των λεκανών απορροής σε υδατικές περιφέρειες 

και τα κριτήρια ένταξης των υπόγειων υδάτων και των επιµέρους τµηµάτων των 

παράκτιων ζωνών σε υδατικές περιφέρειες, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τις τεχνικές 

και τις οργανωτικοδιοικητικές προϋποθέσεις. Τα ερωτήµατα που αφορούν την εκτίµηση 

της ποιοτικής κατάστασης και της κατηγοριοποίησης των Υ.Σ. έχουν δυσµενέστατες 

επιπτώσεις στις τεχνικού χαρακτήρα προϋποθέσεις, ενώ οι ασάφειες που αφορούν τα 

ζητήµατα οικονοµικής ανάλυσης, όπως οι υπηρεσίες και οι χρήσεις του νερού, ο 

υπολογισµός του συνολικού κόστους των σχετικών υπηρεσιών, ο τρόπος ανάκτησης του 

συνόλου ή µέρους του κόστους µε βάση σχετικό επιµερισµό, ο τρόπος µε τον οποίο θα 

εφαρµοστεί η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και η κατάλληλη τιµολογιακή πολιτική 

επηρεάζουν άµεσα τις οικονοµικού χαρακτήρα προϋποθέσεις. Παράλληλα, τις τεχνικού 

χαρακτήρα προϋποθέσεις επηρεάζουν αρνητικά παράµετροι, σχετικές µε τα προγράµµατα 

παρακολούθησης και τέλος, ανάλογες παράµετροι που αναφέρονται στην ανάλυση των 

ανθρωπογενών πιέσεων επηρεάζουν άµεσα λοιπές τεχνικές, οικονοµικές και οργανωτικές 

προϋποθέσεις(Μανούρης, 2005).  

 Συνεχίζοντας, µια βασικότατη παράµετρος που καθιστά δύσκολη την υλοποίηση 

του βασικού στόχου της Οδηγίας είναι οι στενές προθεσµίες και τα µικρά χρονικά όρια 

                                                 
33 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η συνεργασία φορέων αντιπληµµυρικής προστασίας, 
υδροδότησης και προστασίας του περιβάλλοντος. 
34 Τυπικό παράδειγµα είναι η εναρµόνιση της εθνικής µε την κοινοτική νοµοθεσία. 
35 Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η εναρµόνιση της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα και της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής. 
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που τίθενται για την επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης των υδάτων. Όσον 

αφορά µάλιστα την περίπτωση της χώρας µας, ίσως θα πρέπει να αναλογισθεί κανείς την 

πλήρη ανυπαρξία των διαχειριστικών δοµών στον τοµέα του νερού µε ουσιαστικό 

περιεχόµενο, καθώς και τον κατακερµατισµό των αρµοδιοτήτων των διαφόρων φορέων 

στις κατηγορίες χρήσης των υδατικών πόρων. Εντούτοις, διασαφηνίζεται ότι στην 

κατεύθυνση αυτή έγιναν κάποιες σηµαντικές προσπάθειες µέσω της θέσπισης του 

Ν.1739/87 "Για τη διαχείριση των υδατικών πόρων", χωρίς ωστόσο ο νόµος αυτός να 

καρποφορήσει πλήρως, πιθανότατα λόγω πολιτικών πεποιθήσεων. Τέλος, δε θα πρέπει να 

ξεχνά κανείς και να υποβαθµίζει τις πολλαπλές δυσκολίες που εισάγονται λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας µας(ιδίως 

στα νησιά), όπως είναι για παράδειγµα τα προβλήµατα λειψυδρίας.(Μιµίκου και 

Φωτόπουλος, 2004:123) 

Είναι άξιο αναφοράς ότι κατά κοινή οµολογία όλων των Κρατών-Μελών, η Οδηγία 

παρουσιάζει δυσκολίες που σχετίζονται µε τη διατύπωση του κειµένου της. 

Συγκεκριµένα, το εν λόγω κείµενο παρουσιάζει γενικευµένες επιστηµονικές 

µεθοδολογίες, οι οποίες απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία και διασαφήνιση, προκειµένου 

να εφαρµοστούν. Με άλλα λόγια, απαιτείται να αναδιαµορφωθεί το κείµενο της Οδηγίας 

κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι γενικές αρχές που παρουσιάζει να µετατραπούν σε 

συγκεκριµένες και εφαρµόσιµες οδηγίες και κατευθυντήριες γραµµές.  

∆ύο επιπρόσθετες σηµαντικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα Κράτη-Μέλη για 

την εφαρµογή της Οδηγίας είναι η έλλειψη επαρκών έργων υποδοµής για τη διαχείριση 

των υδατικών πόρων, καθώς και η έλλειψη ειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού στον 

συγκεκριµένο τοµέα(κυρίως υδρολόγοι µηχανικοί και υδρογεωλόγοι)(Όµορφος, 2001:3). 

Επισηµαίνεται ότι λόγω της αναγνώρισης των ανωτέρω δυσκολιών και προκειµένου να 

εξασφαλιστεί µια αποτελεσµατική εφαρµογή της Οδηγίας, σε συνάντηση των ∆ιευθυντών 

Υδάτων στη Σουηδία το Μάιο του 2001, αποφασίστηκε από κοινού από τα Κράτη-Μέλη 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαµόρφωση µιας κοινής στρατηγικής για την εφαρµογή 

της Οδηγίας, η οποία περιγράφεται στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας. 

Τέλος, µια άλλη σηµαντική αδυναµία της Οδηγίας Πλαίσιο αφορά τις συµµετοχικές 

διαδικασίες που προβλέπει. Συγκεκριµένα, η Κοινοτική Οδηγία 2000/60, ναι µεν τονίζει 

στο κείµενό της την ανάγκη για ενεργό δηµόσια συµµετοχή κατά τη διαχείριση των 

υδρολογικών λεκανών απορροής, αλλά ωστόσο δεν εξασφαλίζει µια απόλυτα 

συµµετοχική διαδικασία και δεν αποσυνδέει την κοινωνική ισχύ από την ικανότητα κάθε 

ενδιαφερόµενου φορέα να λαµβάνει µέρος σε συµµετοχικές διαδικασίες. Θα πρέπει 

ωστόσο να ειπωθεί ότι το συγκεκριµένο µειονέκτηµα δεν εµφανίζεται µεµονωµένα στην 

Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά, αλλά αποτελεί ένα γενικότερο χαρακτηριστικό της 

ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία παρόλο που έχει δεσµευτεί για τη 

δηµόσια συµµετοχή κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρµογής των διαφόρων 
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Οδηγιών της, εντούτοις δεν έχει καθορίσει το θεσµικό πλαίσιο του τρόπου συµµετοχής, 

ούτε και τους διακριτούς ρόλους του κάθε πολιτικού φορέα(για παράδειγµα Μη 

Κυβερνητικοί Οργανισµοί, επαγγελµατικοί φορείς)(Καΐκα, 2004:312). Έτσι λοιπόν η 

απάντηση σε ερωτηµατικά που σχετίζονται µε τον προσδιορισµό των συµµετεχόντων, το 

χρόνο, αλλά και τον τρόπο συµµετοχής τους, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.   

Θεωρώντας ότι η παρούσα εργασία επιχειρεί συγχρόνως να διερευνήσει την 

εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου διαχείρισης των υδατικών πόρων στην ελληνική 

πραγµατικότητα, αφιερώνεται στη συνέχεια ένα µικρό τµήµα, το οποίο αναλύει µε 

σαφήνεια τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που παρουσιάζει ο Ν.3199/2003. Έτσι λοιπόν 

έχουµε: 

1. Καταρχάς, διαφοροποιείται ο βασικός σκοπός της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς ο εν 

λόγω νόµος βρίσκει εφαρµογή µόνο στις κατηγορίες των επιφανειακών και των υπόγειων 

υδάτων, ενώ η Οδηγία-Πλαίσιο ορίζει ρητά στο Άρθρο 1 ότι: 

"Σκοπός είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των 

µεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων". 

Επιπλέον, η Οδηγία 2000/60 ορίζει µε σαφήνεια ότι στοχεύει στην αναχαίτιση 

οποιασδήποτε περαιτέρω υποβάθµισης και την επίτευξη της καλής κατάστασης για όλα 

τα Υδάτινα Σώµατα έως το έτος 2015. Εντούτοις, στον Ν. 3199 παρατίθεται ο 

γενικόλογος και παραπλανητικός στόχος της "διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της 

ποιότητας του υδατικού περιβάλλοντος", ο οποίος σηµειωτέον ότι δύναται να ερµηνευθεί 

διαφορετικά από τον κάθε χρήστη, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες πεποιθήσεις και τα 

συµφέροντά του. Σηµειώνεται επίσης ότι έχουν παραλειφθεί συστηµατικά οι προβλέψεις 

για την καλή χηµική και ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων, αλλά και για την 

καλή οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων, οι οποίες αποτελούν άλλωστε 

και τον κεντρικό άξονα της Οδηγίας. Εκτός αυτών, αποσιωπάται η υποχρέωση της 

αποτροπής οποιασδήποτε επιδείνωσης της κατάστασης των νερών της χώρας, ενώ 

συγχρόνως δεν µεταφέρονται επαρκώς οι δεσµευτικές προθεσµίες υλοποίησης της 

Οδηγίας(WWF, 2005). 

2. Ο Ν. 3199/2003 ενσωµατώνει στο εσωτερικό δίκαιο ορισµένες µόνο από τις ρυθµίσεις 

της Οδηγίας και αυτές µάλιστα όχι στο σύνολό τους, αλλά "τοµεακά" και "µερικά", 

γεγονός που τον καθιστά αποσπασµατικό και ανακόλουθο και δηµιουργεί µια πλειάδα 

προβληµάτων κατά την εφαρµογή του, τόσο σε σχέση µε τις απαιτήσεις του κοινοτικού 

δικαίου περιβάλλοντος, όσο και σε σχέση µε τις ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις του 

εσωτερικού δικαίου και ιδίως µε τις διατάξεις του Ν. 1739/1987(Σακελλαροπούλου και 

Σεκέρογλου, 2006). 

3. Οι ελλείψεις του εν λόγω νόµου φαίνονται ξεκάθαρα µέσα από την αιτιολογική γνώµη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(∆ΕΚ, Υπόθεση 2005/2226), η οποία απεστάλη στις 15 

Απριλίου του 2005 και  στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ότι ο Ν. 3199/2003 
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ενσωµάτωσε ελλιπώς τις διατάξεις της Οδηγίας-Πλαίσιο στην εθνική µας νοµοθεσία και 

αυτό διότι:  

α)Παρέλειψε να µεταφέρει µια πλειάδα κρίσιµων ορισµών για την εφαρµογή της 

Οδηγίας, όπως είναι για παράδειγµα οι έννοιες "διαθέσιµοι πόροι υπόγειων υδάτων", 

"ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο", "συνδυασµένη προσέγγιση" και "χρήση ύδατος". 

β)Παρέλειψε να µεταφέρει τους προβλεπόµενους από την Οδηγία περιβαλλοντικούς 

στόχους.  

γ)∆εν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εκτελεστικές διατάξεις για τον καθορισµό των 

χαρακτηριστικών της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού, για την ανάκτηση κόστους 

για τις υπηρεσίες ύδατος και για τον αναλυτικό καθορισµό του περιεχοµένου των 

προγραµµάτων µέτρων και των διαχειριστικών σχεδίων.  

δ)∆εν έχει προβλεφθεί µέχρι στιγµής ολοκληρωµένη διαδικασία ενηµέρωσης και 

διαβούλευσης για το Σχέδιο ∆ιαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταµού. 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω παραλείψεις παραβιάζουν το Άρθρο 3 της Κοινοτικής 

Οδηγίας 2000/60, ενώ συγχρόνως αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία, προκειµένου να 

ισχυρισθεί κανείς βάσιµα ότι αλλοιώνεται το περιεχόµενό της εξ’ ολοκλήρου. Πέραν 

αυτού, καθιστούν την εφαρµογή του Ν. 3199/2003 ακόµη πιο δύσκολη. 

4. Προβλήµατα προξενούνται επιπρόσθετα στο εσωτερικό δίκαιο, και αυτό διότι η 

ανακολουθία των ρυθµίσεων του νόµου, σε συνδυασµό µε την απουσία των αναγκαίων 

για την εφαρµογή του εκτελεστικών πράξεων, δηµιουργούν ποικίλες αµφιβολίες ως προς 

το τελικώς εφαρµοστέο νοµοθετικό καθεστώς, ιδίως σχετικά µε το µείζον ζήτηµα της 

υποχρέωσης ύπαρξης ευρύτερου σχεδιασµού πριν από τη διενέργεια οιουδήποτε έργου 

διαχείρισης υδατικών πόρων. Συγκεκριµένα, τόσο ο Ν. 3199/2003 όσο και ο Ν.1739/1987 

προβλέπουν την υποχρέωση του κράτους για σχεδιασµό της διαχείρισης των υδατικών 

πόρων, ο µεν σε επίπεδο λεκάνης απορροής, ο δε σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος. 

Τίθεται λοιπόν το βασικότατο ερώτηµα ποιος εκ των δύο νόµων είναι σήµερα 

εφαρµοστέος(Σακελλαροπούλου και Σεκέρογλου, 2006). 

5. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Ν. 3199/2003 προβλέπει µια νέα 

διοικητική δοµή που περιλαµβάνει την ίδρυση νέων οργάνων και υπηρεσιών σε κεντρικό 

και περιφερειακό επίπεδο, η οποία είναι ριζικά διαφορετική από εκείνη που προέβλεπε ο 

προηγούµενος νόµος για τη διαχείριση των υδάτων 1739/1987. Θα πρέπει να αναλογισθεί 

κανείς όµως ότι ο προηγούµενος νόµος (1739/87), ο οποίος προέβλεπε επίσης αλλαγές 

στη δοµή των υπηρεσιών, παρέµεινε ουσιαστικά ανενεργός και αυτό διότι, παρόλο που 

πέρασαν είκοσι έτη από την ηµεροµηνία της ισχύος του, ουδέποτε εκδόθηκαν όλα τα 

προεδρικά διατάγµατα και οι λοιπές κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες ήταν απαραίτητες 

για την πλήρη εφαρµογή του. 

6. Οι εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται βάσει του νόµου δεν έχουν ουσιαστικά 

ενεργοποιηθεί µέχρι πρότινος, µε αποτέλεσµα έτσι η εφαρµογή του νόµου να καθίσταται 
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αδύνατη. Εκτός αυτού, δεν διαφαίνεται να υπάρχει προοπτική να εκδοθούν οι σχετικές 

πράξεις στο άµεσο µέλλον. Η εν λόγω δυσλειτουργία µάλιστα παρατηρείται αρκετά 

συχνά, καθώς η έκδοση κανονιστικών πράξεων επιχειρείται συνήθως αποσπασµατικά και 

µε µεγάλη καθυστέρηση. Ο συγκεκριµένος νόµος ωστόσο, στοχεύει στη συµµόρφωση 

του ελληνικού προς το κοινοτικό δίκαιο και κατά συνέπεια η µη έγκαιρη έκδοση των 

βασικών κανονιστικών πράξεων αναιρεί στην πράξη τη δυνατότητα της ελληνικής 

πολιτείας να οργανώσει και να εγγυηθεί τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή  των 

κοινοτικών κανόνων. Η προβληµατική αυτή κατάσταση καθίσταται βέβαια 

δυσµενέστερη, καθώς η Οδηγία 2000/60/ΕΚ περιλαµβάνει, όπως προαναφέρθηκε, 

γενικούς και όχι λεπτοµερείς κανόνες, και κατά συνέπεια η εναρµόνιση του εθνικού προς 

το κοινοτικό δίκαιο είναι στην πράξη ονοµαστική και περιγράφει απλά τη σχετική, και 

όχι την ουσιαστική υποχρέωση της πολιτείας(Παπαδηµητρίου, 2005). 

7. Οι µεταβατικές διατάξεις στο Άρθρο 16 του εν λόγω νόµου προκαλούν πλήρη 

σύγχυση. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται εκ πρώτης όψεως κάτι το 

αυτονόητο. Ήτοι, κάθε διάταξη της προηγούµενης νοµοθεσίας που αντιβαίνει στις 

διατάξεις του νέου νόµου ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται ειδικότερα από αυτόν 

καταργείται από την έναρξη ισχύος του. Όπως όµως επισηµάνθηκε, είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να διευκρινισθεί τι µπορεί να θεωρηθεί κάθε φορά ως ισχύον δίκαιο. Η λογική 

του Ν. 3199/2003 για τη διαχείριση των υδάτων στηρίζεται θεωρητικά στην "περιοχή 

λεκάνης απορροής", ενώ ο Ν. 1739/1987 προβλέπει τη διαχείριση των υδατικών πόρων 

στο "υδατικό διαµέρισµα". Παρατηρούµε εποµένως ότι οι οργανωτικές σταθερές που 

διατρέχουν το προγενέστερο και το µεταγενέστερο νοµοθετικό πλαίσιο διακατέχονται 

από ουσιώδεις διαφορές. Με άλλα λόγια, είναι αδύνατον να διαπιστώσουµε τις διατάξεις 

του προϊσχύσαντος δικαίου, το οποίο µάλιστα αντίκειται προς τους ορισµούς του 

Ν.3199/2003. Ακόµη χειρότερα, είναι αδύνατο να διαπιστώσουµε ποιες από τις διατάξεις 

του Ν. 1739/1987 θα πρέπει να θεωρηθούν ως καταργηµένες, επειδή ανάγονται σε 

θέµατα ρυθµιζόµενα ειδικά από τον Ν. 3199/2003.  

8. Ένα άλλο σκοτεινό σηµείο του νόµου αποτελεί η δεύτερη πρόταση της παραγράφου 1, 

η οποία προβλέπει ότι µέχρις ότου να ξεκινήσουν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που 

προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νέου νόµου, θα ισχύουν οι διατάξεις 

που ρυθµίζουν το ίδιο αντικείµενο. Προφανώς, ο νοµοθέτης στην περίπτωση αυτή δεν 

έλαβε υπόψη ότι οι διατάξεις του Ν. 1739/87 είναι ουσιαστικά αντίθετες µε τη λογική των 

διατάξεων που διέπουν τον Ν. 3199/2003. Κατά συνέπεια, η ρύθµιση αυτή είναι 

αδύνατον να εφαρµοστεί στην πράξη. Επιπλέον, σχετικά µε την έκδοση αδειών για τη 

χρήση νερού σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ως αρµόδιες ορίζονται έως την 1.1.2005 οι 

κατά το προϊσχύον δίκαιο αρχές. Αντίθετα, οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 θα 

εξακολουθήσουν να ισχύουν, ακόµη και µετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας. 

Γίνεται εποµένως αντιληπτό ότι το περιεχόµενό τους δηµιουργεί ασάφεια ως προς το 
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ποιοι κανόνες διέπουν ορισµένα ζητήµατα, για τα οποία ο νοµοθέτης έκρινε ότι έπρεπε να 

ρυθµιστούν ειδικά. Παράλληλα, οι πιο πάνω διατάξεις επιτρέπουν σε ορισµένες 

περιπτώσεις την έκδοση αδειών, σύµφωνα µε το προϊσχύσαν δίκαιο και την ανανέωσή 

τους, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3199/2003. Το γεγονός και µόνο αποκαλύπτει ότι, 

εκτός του ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη και αµφίβολη η εφαρµογή των διατάξεων των δύο 

νόµων στην πράξη, δηµιουργείται επιπρόσθετα µια εντονότατη σύγχυση. 

9. Ο εν λόγω νόµος συντηρεί τις λανθασµένες, µεριστικές και µονοδιάστατες 

αναπτυξιακές αντιλήψεις, καθώς προωθεί την παρωχηµένη πλέον προσέγγιση, ότι το 

ύδωρ αποτελεί πόρο προς εκµετάλλευση για την ανάπτυξη της χώρας. Η νοοτροπία αυτή 

βέβαια είναι αντίθετη µε την αντίστοιχη της Οδηγίας Πλαίσιο, την οποία ενσωµατώνει 

στο εθνικό δίκαιο, και η οποία διευκρινίζει ότι η βιωσιµότητα απαιτεί πρωτίστως την 

προστασία των υδάτων και την ικανοποίηση των αναγκών εντός των λεκανών απορροής. 

Υδραυλικά έργα36 µε δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως φράγµατα, 

ταµιευτήρες και εκτροπές, επιτρέπονται µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη 

λύση οικονοµικά αποδοτικότερη και µε λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ορθή 

εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 θα έπρεπε τυπικά να είχε σηµάνει και το οριστικό τέλος 

των υδραυλικών έργων σε περιπτώσεις που δε δικαιολογούνται. Ωστόσο, ο νόµος 

φαίνεται να διαµορφώθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συντηρήσει τέτοιου είδους 

µονόπλευρες πεποιθήσεις, οι οποίες στα ζητήµατα ανάπτυξης και περιβάλλοντος βλέπουν 

µόνο την κατασκευή έργων, τα οποία θεωρητικά προστατεύουν την ποιότητα του νερού 

και διασφαλίζουν τη χωρική ρύθµιση των υδατικών πόρων, ενώ στην πράξη έχουν 

πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες επιπτώσεις στα υγροτοπικά συστήµατα της χώρας µας 

και έτσι έρχονται σε αντίθεση µε την αρχή της "βιώσιµης ανάπτυξης". 

10. Ο Ν. 3199/2003 είναι εξαιρετικά ασαφής, δεδοµένου ότι παραπέµπει όλα τα ουσιώδη 

ζητήµατα εφαρµογής στην έκδοση µεταγενέστερων Κρατικών Υπουργικών 

Αποφάσεων(ΚΥΑ) και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων(Π.∆.). Συγκεκριµένα, προβλέπει 

τουλάχιστον δεκαοχτώ νοµοθετήµατα για την πλήρη εφαρµογή του, χωρίς µάλιστα να 

ορίζει συγκεκριµένο χρονικό όριο. Αναλυτικότερα, προβλέπεται η σύσταση Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων µε ΚΥΑ (Άρθρο 3), η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

µε Υ.Α., το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων µε 

                                                 
36 Σύµφωνα µε το WWF Ελλάς, η εκτροπή του Αχελώου αποτελεί τυπικό παράδειγµα µη εφαρµογής 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στη χώρα µας, διότι ο σχεδιασµός του έργου αντιτίθεται στη νοοτροπία της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδατικών πόρων. Συγκεκριµένα:  
α)Στόχος του έργου είναι η παροχή νερού για την άρδευση της οικονοµικά και περιβαλλοντικά µη 
βιώσιµης βαµβακοκαλλιέργειας και η συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδατικών πόρων του 
Θεσσαλικού Κάµπου.  
β)∆εν έχουν ληφθεί µέτρα για τον µετριασµό των δυσµενών επιπτώσεων του έργου. 
γ)∆εν έχει πραγµατοποιηθεί απολύτως καµία προσπάθεια για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων για τη 
διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας και  
δ)το έργο ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί δηµόσιο συµφέρον και δεν υπερέχει, σε ό,τι αφορά την 
προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, έναντι  άλλων επιλογών.   
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ΚΥΑ, οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων στις περιφέρειες µε ΚΥΑ, τα Περιφερειακά Συµβούλια 

Υδάτων µε απόφαση των Γενικών Γραµµατέων των εκάστοτε Περιφερειών, ο 

καθορισµός του τρόπου λειτουργίας των Περιφερειακών Συµβουλίων Υδάτων µε ΚΥΑ 

και οι διαδικασίες παρακολούθησης των υδάτων και η ενσωµάτωση παραρτηµάτων της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ µε Π.∆. Έµφαση όµως θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι το 

σχετικό Π.∆37. για την εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, παρόλο που 

βελτιώνει ουσιαστικά το νόµο και ενσωµατώνει κάποιες σηµαντικές διατάξεις της 

Κοινοτικής Οδηγίας, εξακολουθεί ωστόσο να είναι εξαιρετικά ασαφές και να παραπέµπει 

σε νέες αποφάσεις Υπουργών που συνεπάγονται περαιτέρω καθυστερήσεις στην 

εφαρµογή του και περιπλοκή του συστήµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων(WWF, 

2005:25). 

11. Το Π.∆. που προβλέπεται, βάσει των διατάξεων του Ν. 3199/2003, παρουσιάζει τα 

παρακάτω σηµαντικότατα προβλήµατα:  

α)Το εν λόγω Π.∆. δεν επιλύει το ουσιώδες ζήτηµα των περιοχών λεκάνης απορροής 

ποταµού, οι οποίες εκτείνονται στα διοικητικά όρια περισσότερων της µιας Περιφερειών. 

Αντιθέτως, το ζήτηµα αυτό περιγράφεται απλώς "ονοµαστικά" στο π.δ. και για αυτό έχει 

προκαλέσει σηµαντική καθυστέρηση και προβλήµατα και απαιτείται να επανεξεταστεί 

κατάλληλα. Θα πρέπει να σηµειωθεί άλλωστε ότι δεν αρκεί µόνο η απόφαση της Εθνικής 

Επιτροπής Υδάτων, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5, παρ. 3 του ν. 3199/2003.  

β)Το Π.∆. δεν καθορίζει το Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών. Η ολοκλήρωση του 

µητρώου αυτού θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι τις 22-12-2004. Την προθεσµία 

αυτή άλλωστε παραθέτει και ο Ν. 3199/2003 στο άρθρο 4 (παρ. 1). Επίσης, ο νόµος 

αναφέρει ρητά ότι µε το Π.∆. που προβλέπεται στην παρ. 1 του Άρθρου 15 καθορίζεται 

αναλυτικά το περιεχόµενο του µητρώου και είναι προφανές ότι αναφέρεται στον 

ονοµαστικό κατάλογο των προστατευόµενων περιοχών. Εντούτοις, το Π.∆. δεν καθορίζει, 

όπως θα έπρεπε το περιεχόµενο του µητρώου. Αντί αυτού, αναφέρεται ότι πρώτα οι 

∆ιευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών καταρτίζουν Μητρώο Προστατευόµενων 

Περιοχών για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού και το οποίο διαβιβάζουν στην 

Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, η οποία εν συνεχεία καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο 

Προστατευόµενων Περιοχών έως τις 22-12-2004. Παρατηρούµε εποµένως ότι για ακόµη 

µια φορά έχουµε παραβίαση των συµβατικών υποχρεώσεων της χώρας µας.  

γ)Στο Π.∆. δεν καθορίζονται µε σαφήνεια τα ύδατα που χρησιµοποιούνται για την 

απόληψη πόσιµου ύδατος και δεν προσδιορίζονται τα βασικά κριτήρια καθορισµού των 

ζωνών ασφαλείας. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν αντίστοιχες παρατηρήσεις µε 

εκείνες για το Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆., 
                                                 
37 Το εν λόγω Προεδρικό ∆ιάταγµα εκδόθηκε το Μάρτιο του 2007 και είναι το Π.∆. 51/8.3.2007 
(Α΄54) "για τον καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση 
των υδάτων".  
  

 - 162 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

τα εν λόγω "υδατικά συστήµατα" πρέπει να καθορίζονται σε κάθε περιοχή λεκάνης 

απορροής ποταµού από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Υδάτων της Περιφέρειας. Αντίστοιχα, ο 

καθορισµός των ζωνών ασφαλείας γίνεται µε απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, µετά 

από εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας.  

δ)Το Π.∆. δεν περιλαµβάνει απολύτως καµία µεθοδολογία για τη διενέργεια 

"οικονοµικής ανάλυσης". Παρόλο που ο Ν. 3199/2003 ορίζει στο Άρθρο 12β ότι 

πραγµατοποιείται οικονοµική ανάλυση, βάσει των όσων ορίζονται στο Π.∆., εντούτοις 

στο Άρθρο 8 "Οικονοµική ανάλυση του κόστους για υπηρεσίες ύδατος" δεν εµπεριέχεται 

κάποια µεθοδολογία διενέργειας οικονοµικής ανάλυσης. Το µόνο που παρατίθεται είναι 

τρεις γενικόλογες παράγραφοι στο Παράρτηµα IV του Άρθρου 19. 

ε)Απουσιάζει πλήρως από το Π.∆. η οιαδήποτε διαδικασία διαβούλευσης στο πλαίσιο της 

δηµοσιοποίησης των διαχειριστικών σχεδίων. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 15 "∆ιαδικασία 

∆ηµοσιοποίησης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης (Σ∆)" η υποβολή παρατηρήσεων περιορίζεται 

επί του διαχειριστικού σχεδίου στο στάδιο έγκρισης, σε δυσαναλογία µε την οδηγία 

2000/60/ΕΚ, όπου οι παρατηρήσεις υποβάλλονται σε τρία στάδια, ήτοι:  

i)Στο χρονοδιάγραµµα εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης.  

ii)Στην ενδιάµεση επισκόπηση των σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης και  

iii)στο αντίγραφο του προσχεδίου διαχείρισης.  

στ)Το Π.∆. δεν καθορίζει τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι θα παράσχουν τα 

απαραίτητα στοιχεία στο πρόγραµµα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων. 

Ειδικότερα, στην παρ. 4 του Άρθρου 11 του Π.∆. ορίζεται ότι "τα συλλεγόµενα στοιχεία 

από την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων καταχωρούνται µετά από 

συνεργασία των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων σε βάση υδρολογικών και 

µετεωρολογικών δεδοµένων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του Άρθρου 5 του ν. 3199/2003". 

Σύµφωνα όµως µε το Άρθρο 15 είναι απαραίτητο να καθοριστούν µε σαφήνεια οι 

αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.  

ζ)Τέλος, το Π.∆. όπως έχει διαµορφωθεί, δεν εξασφαλίζει την κατάλληλη συνέργεια µε 

τον Ν. 3199/2003 στα πλαίσια της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Συγκεκριµένα, το Π.∆. αποτελεί 

στο σύνολό του αυτούσια µεταφορά της ανεπαρκούς µετάφρασης των άρθρων της 

Οδηγίας, τα οποία ωστόσο δεν είχαν περιληφθεί στο ν. 3199/2003. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασµό µε τη βεβιασµένη συγγραφή του Π.∆., οδήγησε αναπόδραστα σε µια σειρά 

από ασάφειες, λάθη και παραλείψεις. Ειδικότερα: 

i)Οι περιβαλλοντικοί στόχοι του νόµου, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονταν σε αυτόν, 

εµπεριέχονται αναγκαστικά στο άρθρο 4 του Π.∆. και  

ii)Η έλλειψη αναφοράς του νόµου στη συνδυασµένη προσέγγιση για τον έλεγχο των 

σηµειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης, η οποία πραγµατοποιείται από τις ∆ιευθύνσεις 

Υδάτων των Περιφερειών, περιλαµβάνεται αναγκαστικά στο Άρθρο 9 του Π.∆.(ΤΕΕ, 

2005). 
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12. Τέλος, ο εν λόγω νόµος παρουσιάζει προβλήµατα σε ό,τι αφορά τις δηµόσιες 

υπηρεσίες που προβλέπονται να συσταθούν. Συγκεκριµένα: 

i)Παρατηρείται µια µεγάλη έλλειψη στη στελέχωση των υπηρεσιών, καθώς η Κεντρική 

Υπηρεσία Υδάτων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. έχει σήµερα 14 άτοµα, ενώ η ιδρυτική ΚΥΑ 

αναφέρει 54. Παρόµοια προβλήµατα υπάρχουν στις ∆ιευθύνσεις Υδάτων στην κάθε µία 

από τις 13 Περιφέρειες. 

ii)Παρατηρούνται ουσιώδη προβλήµατα συνεργασίας και συντονισµού, µεταξύ των  

εµπλεκόµενων φορέων στη διαχείριση των υδατικών πόρων, όπως το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

4.4. Τα Προβλήµατα και οι ∆υσκολίες των Κοινοτικών Οδηγιών για την Προστασία 

και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων Πριν από την Οδηγία Πλαίσιο 

 Κάνοντας µια κριτική ανασκόπηση στην κοινοτική νοµοθεσία, γίνεται αντιληπτό 

ότι η Ε.Ε. έχει εκδόσει µια σειρά Οδηγιών, σχετικών µε τα ύδατα, οι οποίες ωστόσο 

διακρίνονται για τον διάσπαρτο και αποσπασµατικό χαρακτήρα τους(Κουτούπα-

Ρεγκάκου, 2007). Με άλλα λόγια, το κοινοτικό δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των 

υδατικών πόρων διακρίνεται από έναν νοµοθετικό πληθωρισµό, ο οποίος συχνά 

καθίσταται αναποτελεσµατικός. Στην κατεύθυνση αυτή, αξίζει να ειπωθεί ότι ήδη από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’70, όπου θεσπίστηκαν και οι πρώτες σχετικές Οδηγίες, έως και 

σήµερα, έχουν εκδοθεί µια πλειάδα κοινοτικών Οδηγιών, οι οποίες αφορούν τις διάφορες 

κατηγορίες του νερού, όπως το πόσιµο νερό, τα ύδατα κολύµβησης, τα ύδατα για ιχθύες 

και τα ύδατα για οστρακοειδή, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζουν στην πράξη την 

προστασία τους σε ικανοποιητικό βαθµό. 

 Οι κοινοτικές διατάξεις για την προστασία των υδατικών πόρων είναι δυνατόν να 

διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, σηµαντικότερη είναι η Οδηγία 

76/464/ΕΟΚ(γνωστή και ως Οδηγία για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος), 

καθώς και η Οδηγία 80/68/ΕΟΚ, για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη 

ρύπανση. Στη δεύτερη κατηγορία από την άλλη, εντάσσονται περισσότερο εξειδικευµένες 

Οδηγίες, οι οποίες διακρίνονται για τον προσδιορισµό των µέγιστων ορίων ανεκτής 

ρύπανσης των υδατικών πόρων. Παρατηρούµε εποµένως, ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο 

προστασίας των υδατικών πόρων αποτελούσε µε αυτόν τον τρόπο ένα "µωσαϊκό" 

ρυθµίσεων, που είχε ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του την τοµεακή προσέγγιση του 

νερού. Σηµειώνεται ότι αυτό οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη µιας 

ολοκληρωµένης και συνεκτικής προσέγγισης από πλευράς του κοινοτικού νοµοθέτη, 

καθώς και στις πολυποίκιλες πολιτικές και διοικητικές ιδιαιτερότητες των Κρατών-

Μελών κατά τη θέσπιση της κοινοτικής νοµοθεσίας(Κουτούπα-Ρεγκάκου, 2007). 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το βασικό πρόβληµα των υπό εξέταση Κοινοτικών 

Οδηγιών είναι ότι αντιµετωπίζουν το νερό µε ένα τρόπο µεριστικό και θεµατικό. 
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Σηµειώνεται ότι ο µεριστικός τρόπος προσέγγισης του νερού δεν αφορά µόνο την 

"κατηγορία" προστασίας, ήτοι τον καθορισµό των προτύπων ποιότητας του νερού σε 

πρώτη φάση, και τον έλεγχο της ρύπανσης σε δεύτερη φάση, αλλά και τις "µερικές" 

ρυθµίσεις που ορίζει η κάθε Οδηγία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Οδηγία 

86/280/ΕΟΚ "Σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις 

ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο Ι του παραρτήµατος της 

Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ", η οποία τροποποιήθηκε δύο συνεχόµενες φορές από τις Οδηγίες 

88/347/ΕΟΚ και 90/415/ΕΟΚ, οι τροποποιήσεις των οποίων αφορούν το Παράρτηµα ΙΙ 

της Οδηγίας. Ας σηµειώσουµε άλλωστε ότι η Οδηγία 86/280/ΕΟΚ διαµορφώνει 

ορισµένες διατάξεις της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. ∆ιαπιστώνουµε εποµένως στην πράξη ότι 

οι ρυθµίσεις της κάθε Οδηγίας ήταν ελλιπείς και για αυτό προέκυπτε διαρκώς η ανάγκη 

για έκδοση νέων Οδηγιών, οι οποίες έπρεπε να καλύψουν τα κενά αυτά. Επισηµαίνεται 

ωστόσο ότι η διαρκής έκδοση Οδηγιών αυξάνει τη δυσκολία προστασίας του νερού, λόγω 

του µεγάλου χρονικού ορίου που απαιτείται από τις εθνικές νοµοθεσίες των Κρατών-

Μελών για να συµµορφωθούν προς τις διατάξεις των νέων Οδηγιών και να 

αντικαταστήσουν τις πρακτικές που όριζε η προηγούµενη νοµοθεσία.  

 Συνεχίζοντας, ένα άλλο χαρακτηριστικό πρόβληµα της προηγούµενης κοινοτικής 

νοµοθεσίας των υδάτων είναι ότι αντιµετωπίζει το νερό µε µια καθαρά ανθρωποκεντρική 

διάσταση. Με άλλα λόγια, δεν αναγνωρίζεται η αυταξία του νερού, ως ενός εκ των 

πολυτιµότερων φυσικών πόρων του πλανήτη µας, αλλά αντίθετα το νερό αντιµετωπίζεται 

ως πόρος, ο οποίος είναι αναγκαίος για την επιβίωση του ανθρώπου και των απαραίτητων 

για αυτόν ζώντων οργανισµών, όπως είναι τα ψάρια και τα οστρακοειδή.  

Σοβαρό µειονέκτηµα των προγενέστερων κοινοτικών Οδηγιών είναι ότι 

αντιµετωπίζουν τα υπόγεια ύδατα ως µια χωριστή κατηγορία υδάτων, µε αποτέλεσµα έτσι 

να υπάρχει αναντιστοιχία στους στόχους που τίθενται για τα υπόλοιπα ύδατα(εσωτερικά, 

µεταβατικά και παράκτια). Θα πρέπει ωστόσο να ειπωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, τα 

υπόγεια ύδατα είναι αναγκαίο να εξετάζονται σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες κατηγορίες 

υδάτων, δεδοµένου ότι η κατάστασή τους έχει άµεσα επιπτώσεις στην ποιότητα των 

επιφανειακών υδάτων, αλλά και του νερού που προορίζεται για πόση. Το τελευταίο 

πρόβληµα που παρατηρείται στις εν λόγω Κοινοτικές Οδηγίες είναι ότι παρουσιάζουν 

αναντιστοιχία στα περιβαλλοντικά µέτρα και µεθόδους(για παράδειγµα έλεγχος της 

ρύπανσης) µε τους περιβαλλοντικούς στόχους(για παράδειγµα διασφάλιση της ποιότητας) 

του νερού, καθώς παρουσιάζονται ως δύο αυτοτελή µεταξύ τους χαρακτηριστικά, µέσα 

από το πλήθος των Οδηγιών που εκδόθηκαν µε την πάροδο του χρόνου. 

 

4.5. Η Σύγκριση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ µε τις Προηγούµενες Κοινοτικές Οδηγίες 

 Αναµφίβολα, η ιδιαίτερη σηµασία της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, σε σχέση µε το 

προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο προστασίας, έγκειται στο γεγονός ότι υιοθετεί µια 
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ολοκληρωµένη προσέγγιση στο θέµα της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών 

πόρων και οικοσυστηµάτων. Σηµειώνεται µάλιστα ότι η προσέγγιση αυτή διέπεται από 

τις αρχές της διατηρησιµότητας και της αειφορίας(Κουτούπα-Ρεγκάκου, 2007:215). Το 

γεγονός αυτό άλλωστε προκύπτει και από τον δεύτερο παράγοντα που λήφθηκε υπόψη 

για την έκδοση της Οδηγίας, στον οποίο τονίζεται η ανάγκη ύπαρξης κοινοτικής 

νοµοθεσίας, η οποία θα καλύπτει την οικολογική ποιότητα.  

Είναι άξιο αναφοράς ότι οι σηµαντικότερες διαφορές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 

Νερά, σε σύγκριση µε τις προηγούµενες κοινοτικές Οδηγίες, διαφαίνονται µέσα από 

προσεκτική ανάγνωση του κειµένου της. Έτσι λοιπόν έχουµε: 

1. Η Οδηγία Πλαίσιο αναγνωρίζει την αυταξία του νερού ως φυσικό διαθέσιµο, καθώς 

αναφέρει ότι το ύδωρ δε θα πρέπει να θεωρείται ως ένα εµπορικό προϊόν, αλλά 

αντίθετα χρήζει ιδιαίτερης αντιµετώπισης και προστασίας. Σηµειώνεται ότι η 

ιδιαίτερη φροντίδα για το νερό δεν είναι απαραίτητη µόνο για την επιβίωση του 

ανθρώπινου είδους, όπως προέκυπτε από την προγενέστερη κοινοτική νοµοθεσία, 

αλλά αντίθετα είναι στοιχείο της φύσης, το οποίο µάλιστα αποτελεί κληρονοµιά, 

τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν 

αναπόσπαστα και οργανικά µέρη του περιβάλλοντος.  

2. Έχει έναν περισσότερο γενικό χαρακτήρα, σε σύγκριση µε την προηγούµενη 

νοµοθεσία, καθώς παρέχει τις κοινές αρχές και το συνολικό πλαίσιο δράσης για την 

προστασία και τη βιώσιµη χρήση του νερού στην Ευρώπη, σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας, χωρίς να εξαντλείται σε ειδικευµένες διατάξεις για κάποια 

συγκεκριµένη κατηγορία ύδατος ή σε συγκεκριµένες περιοχές(για παράδειγµα 

περιοχές κολύµβησης).  

3. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ λαµβάνει σοβαρά 

υπόψη της την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, καθώς οι διατάξεις της 

συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της 

ποιότητας του περιβάλλοντος, αλλά και προωθεί τη χρήση του νερού, σύµφωνα µε τις 

αρχές της προφύλαξης, της πρόληψης και "ο ρυπαίνων πληρώνει". Παρατηρούµε 

δηλαδή ότι η εν λόγω Οδηγία αντιµετωπίζει το περιβάλλον ως ένα "ολικό" δυναµικά 

εξελισσόµενο σύστηµα δια µέσου του χρόνου, που εξαρτάται από την αδιάσπαστη 

ενότητα των στοιχείων που συνιστούν τις φυσικές και κοινωνικοοικονοµικές 

διεργασίες µιας περιοχής, και όχι ως ένα µερικό "όλον", το οποίο αντιµετωπίζεται 

τοµεακά(για παράδειγµα φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό)(Ρόκος, 2005), και 

εξαρτάται µεµονωµένα από την ποιότητα ορισµένων απαραίτητων για το ανθρώπινο 

είδος φυσικών πόρων, όπως συνέβαινε µε τις προηγούµενες κοινοτικές Οδηγίες. 

4. Μια σηµαντική διαφορά της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, σε σχέση µε τις προηγούµενες 

Οδηγίες, έγκειται στο γεγονός ότι η παρούσα Οδηγία επιχειρεί να ενσωµατώσει την 

προστασία και τη βιώσιµη διαχείριση των υδάτων σε άλλους τοµείς της ευρωπαϊκής 

 - 166 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

πολιτικής, όπως στην ενεργειακή πολιτική, στην πολιτική µεταφορών, στη γεωργική 

πολιτική, στην αλιευτική πολιτική, στην περιφερειακή πολιτική και στην τουριστική 

πολιτική. Με άλλα λόγια, η εν λόγω Οδηγία αποτελεί βάση συζήτησης για την 

ανάπτυξη στρατηγικών, µε στόχο την ολοκλήρωση των τοµέων της κοινοτικής 

πολιτικής. Εντούτοις, είναι οφθαλµοφανές ότι ένας τέτοιου είδους σχεδιασµός ή 

όραµα δεν υπήρξε σε κάποια από τις προηγούµενες κοινοτικές Οδηγίες για τα νερά.  

5. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί τη µοναδική 

κοινοτική Οδηγία, που σχετίζεται µε τα ύδατα, η οποία καθορίζει κοινές αρχές 

µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., ώστε να επιτευχθούν ταυτόχρονα:  

• Η βελτίωση της προστασίας των κοινοτικών υδάτων. 

• Η προώθηση της βιώσιµης χρήσης του ύδατος. 

• Η συµβολή στον έλεγχο των διασυνοριακών προβληµάτων ύδατος και  

• η προστασία των οικοσυστηµάτων και των υγροτόπων, οι οποίοι εξαρτώνται 

άµεσα από αυτά.  

Πέραν αυτών, η Οδηγία 2000/60/ΕΚ διασφαλίζει επιπρόσθετα την ανάπτυξη των 

δυνητικών χρήσεων των νερών της Ε.Ε. 

6. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η Οδηγία Πλαίσιο είναι η µόνη, η 

οποία καθιερώνει κοινούς στόχους για την κατάσταση των υδάτων από άποψη 

ποιότητας  και ποσότητας. Επιπλέον, η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως προαναφέρθηκε, 

περιλαµβάνει στόχους και για τα υπόγεια ύδατα, διασφαλίζοντας έτσι ότι 

επιτυγχάνεται η καλή κατάσταση όλων των κατηγοριών υδάτων και αποφεύγεται η 

επιδείνωση αυτής της κατάστασης. ∆ιαπιστώνεται εποµένως ότι η Οδηγία υιοθετεί 

την ολοκληρωµένη προσέγγιση στον τοµέα του νερού, η οποία λαµβάνει υπόψη της 

την ποιότητα και ποσότητα των υδατικών πόρων, αλλά και τους επιφανειακούς και 

υπόγειους υδατικούς πόρους(Καΐκα, 2004:306). 

7. Μια άλλη διαφορά µεταξύ της Οδηγίας Πλαίσιο και των προηγούµενων κοινοτικών 

Οδηγιών, αφορά τα εξαιρετικά αυστηρά χρονικά περιθώρια που θέτει η Οδηγία για 

την υλοποίηση των στόχων της. Στην κατεύθυνση αυτή, αξίζει να ειπωθεί ότι τυχόν 

παρατάσεις του χρονοδιαγράµµατος της Οδηγίας, θα πρέπει να γίνουν µε βάση 

κατάλληλα, σαφή και διαφανή κριτήρια και να δικαιολογούνται από τα Κράτη-Μέλη 

στα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι 

καµία από τις προηγούµενες κοινοτικές Οδηγίες προέβλεπε σχετική ρύθµιση, σε 

περίπτωση που παραταθεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής της.  

8. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, για πρώτη φορά 

θέτει το ζήτηµα της ανάκτησης κόστους και της τιµολόγησης38 του νερού. 

                                                 
38 Οι βασικοί στόχοι της τιµολόγησης του νερού συνίστανται στους εξής: 1)Ανάκτηση κόστους, η 
οποία συνεπάγεται την επάρκεια και σταθερότητα των εσόδων, καθώς και την οικονοµική 
βιωσιµότητα των φορέων παροχής υπηρεσιών. 2)∆ίκαιη κατανοµή κόστους, η οποία επιτυγχάνεται 
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Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι η αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών 

ύδατος, συµπεριλαµβανοµένων του κόστους για το περιβάλλον και του κόστους των 

πόρων, τα οποία συνδέονται µε κάθε βλάβη ή αρνητική επίπτωση στο υδατικό 

περιβάλλον, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε την αρχή "ο ρυπαίνων 

πληρώνει". Έτσι λοιπόν απαιτείται οικονοµική ανάλυση των υπηρεσιών ύδατος, µε 

βάση µακροπρόθεσµες προβλέψεις σε ό,τι αφορά την προσφορά και τη ζήτηση 

ύδατος στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού. 

9. Τέλος, µια από τις βασικότερες διαφορές της Οδηγίας Πλαίσιο, σε σύγκριση µε τις 

προηγούµενες Οδηγίες, συνίσταται στις τεχνικές πρόληψης της ρύπανσης των 

υδάτων. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι ως προς την πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης, η Οδηγία 2000/60/ΕΚ βασίζεται σε µια συνδυασµένη προσέγγιση, η οποία 

εφαρµόζει τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή, µέσω του ορισµού οριακών τιµών 

εκποµπής και των προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας. Παρατηρείται εποµένως για 

άλλη µια φορά η µετάβαση από τον "µερικό" στον "ολιστικό" τρόπο εξέτασης του 

νερού που θέτει η Οδηγία, καθώς και η µετάβαση από την µονοεπιστηµονική στη 

διεπιστηµονική συνεργασία, προκειµένου έτσι να υλοποιηθεί στην πράξη η ανωτέρω 

συνδυασµένη προσέγγιση του ύδατος.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
µέσω της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει". 3)Αποδοτική χρήση των πόρων, η οποία διασφαλίζεται 
µέσω της παροχής κινήτρων για εξοικονόµηση και οικονοµικά άριστη χρήση. 4)Κοινωνική 
δικαιοσύνη, η οποία εξασφαλίζεται µε τη δυνατότητα πληρωµής και µε την εξασφάλιση πρόσβασης σε 
βασικές υπηρεσίες νερού. 5)∆ιαφάνεια, η οποία διασφαλίζεται µε τη διαφανή κατανοµή του κόστους 
και την εκτίµηση των χρεώσεων για τον καταναλωτή, καθώς και από την αναγνώριση και αιτιολόγηση 
των επιχορηγήσεων, µεταξύ των χρήσεων και των χρηστών(Ασηµακόπουλος, 2004).      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

5.1. Γενικά 

 Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας κρίνεται σκόπιµο να γίνει αναφορά στο 

λειτουργικό πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας των υδάτων στις "αναπτυγµένες" χώρες 

της Ε.Ε., προκειµένου έτσι ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης να διαµορφώσει µια γενική 

εικόνα σε υπερεθνικό επίπεδο και να έχει  τη δυνατότητα να κάνει σύγκριση µε τη χώρα 

µας. Για το λόγο αυτό δίδεται έµφαση στην παράγραφο που αφορά την Ελλάδα. 

∆ιευκρινίζεται ότι για αρκετές χώρες, πέραν των διατάξεων που σχετίζονται µε τους 

υδατικούς πόρους, περιγράφονται επιπρόσθετα ορισµένες διατάξεις που σχετίζονται µε το 

περιβάλλον(κυρίως σχετικά άρθρα του Συντάγµατος της κάθε χώρας), δεδοµένου ότι το 

νερό αποτελεί στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να 

περιγραφεί το "όλον" και όχι το "µέρος" της περιβαλλοντικής πολιτικής της κάθε χώρας.   

 Είναι άξιο αναφοράς ότι η µέχρι σήµερα νοµοθεσία των ευρωπαϊκών χωρών για τη 

διαχείριση των υδατικών πόρων παρουσιάζει µεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά τη 

διοικητική δοµή των υπηρεσιών που ασκούν τις σχετικές αρµοδιότητες. Σύµφωνα µε το 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας µας (ΥΠΑΝ κ.α., 2003), αναφέρονται 

οι παρακάτω τοµείς δραστηριότητας: 

α. Οργάνωση Αρµόδιων Φορέων ∆ιαχείρισης, ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Τοµέα: 

• Σε εθνική κλίµακα. 

• Σε περιφερειακή κλίµακα. 

• Σε τοπική κλίµακα. 

β. Γενικές Αρχές Προσέγγισης της ∆ιαχείρισης: 

• ∆ιαµόρφωση πολιτικής και προτάσεων θεσµικού πλαισίου. Ορισµός περιφερειακών 

µονάδων(υδατικό διαµέρισµα, λεκάνη απορροής, υδρολογικό σύστηµα). 

• Προγραµµατισµός και υλοποίηση υδραυλικών έργων. 

• Ιεράρχηση και κατανοµή χρήσεων( για παράδειγµα ενέργεια και περιβάλλον). 

• ∆ιεκπεραίωση διαχειριστικών µέτρων. 

• Συνεργασία φορέων διαχείρισης µε αρµόδιους φορείς για τις χρήσεις γης και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

γ. Κρίσιµα Προβλήµατα ∆ιαχείρισης, όπως πληµµύρες, ξηρασία, λειψυδρία και 

µόλυνση. 

Στη συνέχεια αναλύεται το σύστηµα διαχείρισης των υδατικών πόρων σε κάθε χώρα, µε 

αλφαβητική σειρά. 
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5.2. Αυστρία 

 Το ισχύον Σύνταγµα της Αυστρίας ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1920. Έκτοτε έχει 

υποστεί µια σειρά αναθεωρήσεων, µε σηµαντικότερη εκείνη του 1929. Επισηµαίνεται ότι 

ιδιάζον χαρακτηριστικό του Συνταγµατικού Πλαισίου στην Αυστρία είναι ότι ισχύουν 

ειδικοί Συνταγµατικοί Νόµοι, παράλληλα µε το Σύνταγµα του 1920. Ένας από αυτούς 

τους νόµους ρυθµίζει τα ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ θα πρέπει να 

ειπωθεί ότι η προστασία του εν λόγω νόµου αφορά αποκλειστικά και µόνο το φυσικό 

περιβάλλον, χωρίς να επεκτείνεται στα συστατικά στοιχεία του πολιτισµικού 

περιβάλλοντος.  

 Ο Νόµος που σχετίζεται µε τους υδατικούς πόρους τέθηκε σε ισχύ το 1959. Το 

Υπουργείο Γεωργίας και ∆ασών είναι υπεύθυνο για την έκδοση περιοριστικών διατάξεων 

σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υπόγειων αποθεµάτων. Σηµειώνεται ότι το ίδιο 

Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση γενικού σχεδίου διαχείρισης υπόγειων 

υδάτων και προτείνει, στην περίπτωση των ανταγωνιστικών χρήσεων, την ικανοποίηση 

εκείνης της χρήσης νερού, η οποία εξυπηρετεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό το δηµόσιο 

συµφέρον. Στο Νόµο που ψηφίστηκε στις 27 Νοεµβρίου του 1984, αναφέρεται ρητά ότι η 

∆ηµοκρατία της Αυστρίας(τόσο το Κράτος, όσο και τα Κρατίδια και οι ∆ήµοι) πρεσβεύει 

την ολιστική προστασία του περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά, η ολιστική προστασία του 

περιβάλλοντος περιλαµβάνει δράσεις για τη διατήρηση των στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος, καθώς και την επίτευξη της υψηλής ποιότητας του αέρα, των υδάτων και 

του εδάφους. 

 Κλείνοντας, διευκρινίζεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος στην Αυστρία 

διαδραµατίζει κεντρικό πολιτικό ρόλο, ενώ συγχρόνως η περιβαλλοντική συνείδηση είναι 

εξαιρετικά ανεπτυγµένη. Η κεντρική αυτή πολιτική σηµασία απεικονίζεται µέσα από µια 

σειρά ειδικών διατάξεων, όπως: 

• Waschmittelgesetz BGGB1 1984/300. 

• Pflanzenschutzgesetz BGB1 1990/476. 

• Umweltinformationsgesetz BGB1 1993/185. 

• Umweltinformationsgesetz BGB1 1993/495. 

• Umweltkontrollgesetz BGB1 1985/127(Παναγόπουλος, 2001:225). 

 

5.3. Βέλγιο 

 Το Σύνταγµα του Βελγίου δεν περιλαµβάνει διατάξεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος, ενώ σηµειώνεται ότι πρόταση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 10 

Φεβρουαρίου του 1971, προκειµένου να περιληφθεί σχετική διάταξη µε το περιβάλλον, 

δεν έγινε αποδεκτή. Έτσι λοιπόν στο Βέλγιο το περιβάλλον νοείται υπό τη στενή έννοια 

και περιλαµβάνει µόνο το φυσικό και όχι το πολιτιστικό. Σε ό,τι αφορά τη Βελγική 

νοµοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος, σηµειώνεται ότι αυτή δεν έχει γενικό 
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χαρακτήρα, αλλά αντίθετα είναι ειδική και εξαιρετικά πολυσύνθετη. Θα πρέπει να 

ειπωθεί ότι το Βέλγιο διαιρείται σε τρεις περιφέρειες, ήτοι: της Φλάνδρας, της Βαλλονίας 

και των Βρυξελών, όπου τα περιβαλλοντικά προβλήµατα διαφέρουν από περιφέρεια σε 

περιφέρεια. 

 Στο Βέλγιο, οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες έχουν σηµαντικές αρµοδιότητες σε θέµατα 

προστασίας του περιβάλλοντος, όπως είναι για παράδειγµα τα ύδατα, η ατµόσφαιρα και 

το έδαφος. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω αρµοδιότητες στηρίζονται στα Άρθρα 31 και 108 

του Συντάγµατος, ενώ η ειδική νοµοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος 

αναφέρεται σε ζητήµατα, προερχόµενα από διατάραξη των κανόνων γειτνίασης από 

µολύνσεις των υδάτων. Είναι άξιο αναφοράς ότι οι διαταράξεις των περί γειτνιάσεως 

διατάξεων είναι πολυάριθµες και ρυθµίζονται από τον Αστικό Κώδικα και συγκεκριµένα 

από τα Άρθρα 544 και 1382. Ειδική νοµοθεσία ρυθµίζει την προστασία των υπόγειων 

υδάτων και ιδίως εκείνων, τα οποία χρησιµοποιούνται στις τροφές και στις κατοικίες. Ο 

νόµος προβλέπει αποτελεσµατική εποπτεία και έλεγχο, καθώς και επιβολή ποινικών 

κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτού.  

 Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι στο Βέλγιο µέχρι το 1950, η νοµοθεσία 

για την προστασία των επιφανειακών υδάτων ήταν αναποτελεσµατική, µε άµεσο 

επακόλουθο έτσι τη συνεχή υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, εκατοµµύρια 

ιχθύων δηλητηριάστηκαν, καθώς και µεγάλος αριθµός ζώων βοσκής. Η προβληµατική 

αυτή κατάσταση ανάγκασε το νοµοθέτη να ψηφίσει το νόµο της 11-03-1950 "περί της 

προστασίας όλων των υδάτων από τη µόλυνση". Σηµειώνεται ότι η παραβίαση του νόµου 

αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση 8 έως 15 ηµερών, ενώ το πρόστιµο που επιβάλλεται 

κυµαίνεται µεταξύ (26-300) * 300 γαλλικά φράγκα. Τελικά, οι ποινές αυτές θεωρήθηκαν 

ασήµαντες, µε αποτέλεσµα οι πολίτες να προτιµούν να εκτίουν τις ποινές, παρά να 

λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα καθαρισµού των υδάτων. 

 Στις 3-06-1966 ψηφίστηκε ο νέος νόµος για την προστασία των υδάτων επιφάνειας, 

ο οποίος προβλέπει πληρέστερα και αυστηρότερα µέτρα από τον προηγούµενο νόµο σε 

ό,τι αφορά τις διοικητικές κυρώσεις,. Παρόλα αυτά και σε αυτόν τον νόµο οι ποινικές 

κυρώσεις κρίνονται ασήµαντες. Όλα αυτά συνέβαλλαν στην έντονη ανησυχία της τοπικής 

Κυβέρνησης της Φλάνδρας, η οποία επισηµαίνει τη ρύπανση από την όξινη βροχή, τα 

βαρέα µέταλλα, τα λιπάσµατα και τα φυτοφάρµακα. Πέραν αυτών, παρατηρείται και στις 

τρεις περιφέρειες καθυστερηµένη µεταφορά των Οδηγιών στον τοµέα των υδάτων. 

Τυπικό παράδειγµα αποτελεί η Οδηγία 88/347/ΕΟΚ για τις απορρίψεις ορισµένων 

επικίνδυνων ουσιών, η οποία πρόσφατα ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία του 

Βελγίου. Άλλο σηµαντικό πρόβληµα είναι η δυσχέρεια κατανοµής των αρµοδιοτήτων, 

ιδίως µεταξύ των διαφόρων επιπέδων εξουσίας, µε αποτέλεσµα έτσι να παρατηρούνται 

σηµαντικά κενά µεταφοράς των κοινοτικών Οδηγιών. Για παράδειγµα, η Βελγική 

νοµοθεσία δε συµφωνεί µε την Οδηγία 80/778/ΕΟΚ, αφού όπως διαπιστώθηκε από το 
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Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο της 05-07-1990, η περιφέρεια της Φλάνδρας και των Βρυξελλών 

έχουν ρυθµίσει το θέµα, ενώ δε συµβαίνει το ίδιο για την περιφέρεια της Βαλλονίας. 

Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι η κατάσταση στον τοµέα της ουσιαστικής εφαρµογής των 

Οδηγιών είναι περισσότερο απογοητευτική, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 

ελάχιστα στοιχεία στον τοµέα των υδάτων από τις Βελγικές αρχές(Παναγόπουλος, 

2001:226-30). 

 

5.4. Γαλλία 

Η Γαλλία
 
αποτελεί µια από τις ελάχιστες χώρες της Ε.Ε. µε µεγάλη ιστορία στη 

διαχείριση των υδάτων, στη βάση της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών. Τα 

θεµέλια της γαλλικής πολιτικής στο ζήτηµα της διαχείρισης των υδάτων τέθηκαν αρχικά 

µε το νόµο της 16ης ∆εκεµβρίου του 1964 "Περί διαφύλαξης και διανοµής των υδάτων 

και αντιµετώπισης της ρύπανσής της", γνωστός στη Γαλλία και ως "Νόµος για το Νερό". 

Αυτός ο πρώτος Νόµος-Πλαίσιο39 και τα διατάγµατα εφαρµογής του, θέσπισαν ένα 

σύστηµα διαχείρισης των υδάτων, µε βάση τις λεκάνες απορροής ποταµών. Το σύνολο 

της γαλλικής επικράτειας χωρίστηκε σε έξι µεγάλες υδρογραφικές λεκάνες. Σε καθεµιά 

από αυτές δηµιουργήθηκε µια Οικονοµική Υπηρεσία Λεκάνης(Agence financière de 

bassin), που µετονοµάσθηκε σε Υπηρεσία Υδάτων(Agence de l’eau) το 1991, υπεύθυνη 

για την αποκλειστική διαχείριση των υδάτων. Έτσι, η εδαφική περιοχή ευθύνης των 

Υπηρεσιών αυτών συνιστούσε ένα τµήµα που οριζόταν από τους υδροκρίτες των 

µεγάλων ποταµών της χώρας.  

Το 1992, η εθνική πολιτική της Γαλλίας για τα ύδατα επαναπροσανατολίζεται µε 

την υιοθέτηση του νέου νόµου για το νερό µε αριθµό 92-3 της 3ης Ιανουαρίου του 1992. 

Σηµειώνεται ότι  ο νέος αυτός νόµος έθεσε µια σειρά αρχών όπως: 

• Το ύδωρ αποτελεί κοινή κληρονοµιά του έθνους. Η προστασία, η αξιοποίηση και η 

ανάπτυξη αυτού του φυσικού διαθεσίµου αποτελούν κοινό συµφέρον.  

• Η διαχείριση των υδατικών πόρων σκοπεύει στη διαφύλαξη των υδατικών 

οικοσυστηµάτων και των υγροτόπων, στην προστασία και στην αποκατάσταση της 

ποιότητας των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, στην ανάπτυξη και στην 

προστασία των αποθεµάτων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση ή 

άλλως η "χρυσή τοµή", µεταξύ των απαιτήσεων που τίθενται από τη δηµόσια υγεία, τις 

οικονοµικές δραστηριότητες και την αναψυχή.  

                                                 
39 Σύµφωνα µε τον Μπεριάτο (2001) ο Νόµος-Πλαίσιο διακρίνεται από µία συντονιστική λειτουργία 
σχετικά µε τα άλλα διάσπαρτα νοµοθετήµατα και έχει ως αποστολή του την κατά περίπτωση 
συµπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάµενων νόµων και κανονισµών µε στόχο τον 
ενιαίο, σύµφωνα µε το πνεύµα του, προσανατολισµό και ευθυγράµµισή τους. Σηµειώνεται ότι βασικό 
ενδιαφέρον του Νόµου-Πλαισίου είναι η αντικατάσταση τον τοµεακών αντιλήψεων από µια σφαιρική 
άποψη. Η επιδίωξη αυτή επιδρά επίσης και στον καθορισµό του περιεχοµένου του νόµου και των 
πεδίων εφαρµογής του. 
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• Η ανάγκη για διαβούλευση, µεταξύ των ενδιαφερόµενων θα πρέπει να πρυτανεύει στο 

σχεδιασµό της διαχείρισης των υδάτων.  

• Το ύδωρ είναι επιπρόσθετα οικονοµικό αγαθό. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι 

µπορεί να αποβεί είτε σπάνιο, είτε ακριβό.  

• Η συλλογή και επεξεργασία των οικιακών αποβλήτων καθίσταται υποχρεωτική για το 

σύνολο της επικράτειας και τίθεται ως χρονικός ορίζοντας πλήρους εφαρµογής το έτος 

2005.  

• Η δηµιουργία µιας περιµετρικής ζώνης προστασίας γύρω από κάθε συλλέκτη πόσιµου 

ύδατος καθίσταται επιβεβληµένη.  

• Είναι επιβεβληµένη η ενίσχυση της "αστυνόµευσης" των υδάτων.  

Πέραν αυτών, ο νόµος του 1992 θέτει ένα νέο σύστηµα σχεδιασµού της διαχείρισης 

των λεκανών απορροής ποταµών, θεσπίζοντας δύο ειδικά "εργαλεία" για το σκοπό αυτό. 

Συγκεκριµένα, µε το Άρθρο 5 του διατάγµατος αριθ.92-1042 της 24ης
 
Σεπτεµβρίου του 

1992, θεσπίζονται τα Καθοδηγητικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Υδάτων(Schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion de l’eau-SDAGE), τα οποία θα πρέπει να προσδιορίσουν σε 

επίπεδο κάθε µεγάλης λεκάνης απορροής ποταµού, τις γενικές πολιτικές για το νερό που 

θα εφαρµοστούν σε ένα χρονικό ορίζοντα 10-15 ετών και πάντα στη βάση συνοχής, 

καθολικότητας και συνεννόησης. Υπεύθυνα για την εκπόνησή της είναι τα συµβούλια 

των λεκανών απορροής ποταµών. Σηµειώνεται ότι τα SDAGE καθορίζουν µε αυτόν τον 

τρόπο τις διοικητικές αποφάσεις που θα ληφθούν στον τοµέα των υδάτων.  Επιπλέον, µε 

την εγκύκλιο της 9ης Νοεµβρίου 1992 θεσπίζονται τα Σχέδια ∆ιαχείρισης 

Υδάτων(Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau-SAGE), η εκπόνηση των οποίων 

αποτελεί αρµοδιότητα των τοπικών επιτροπών υδάτων. Τα SAGE εξειδικεύουν τις 

πολιτικές που καθορίζονται από τα SDAGE, σε επίπεδο υπολεκανών 

απορροής(υποδιαιρέσεις των µεγάλων λεκανών απορροής ποταµών µε σύνηθες µέγεθος 

µεταξύ 1000m
2 
και 5000m

2
).  

Η εκπόνηση των SDAGE ολοκληρώθηκε το 1996, ενώ µέχρι το 2003 είχαν τεθεί σε 

εφαρµογή περίπου 100 SAGE σε ένα σύνολο διακοσίων που προβλέπεται να 

εφαρµοσθούν. ∆ιευκρινίζεται ότι στους παράγοντες επιτυχίας του εν λόγω συστήµατος 

∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων περιλαµβάνονται :  

 Η εφαρµογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", η οποία αποφέρει στις Υπηρεσίες 

Υδάτων σηµαντικά έσοδα, εξασφαλίζοντας της έτσι οικονοµική αυτοτέλεια. 

 Η µεγάλη φήµη των επιχειρήσεων υδάτων και άρδευσης στους τοµείς της τεχνογνωσίας 

και της οικονοµικής διαχείρισης των υδάτων. 

 Τα αποκεντρωτικά και δηµοκρατικά στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης, τα οποία 

ενθαρρύνουν τους πολίτες στην ενεργό συµµετοχή κατά τη λήψη αποφάσεων για 

ζητήµατα που τους ενδιαφέρουν.  
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Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι το Γαλλικό σύστηµα απαριθµεί περισσότερα από 

σαράντα έτη επιτυχούς λειτουργίας της διαχείρισης των υδάτων, µε βασικό µοχλό την 

ύπαρξη των υπηρεσιών λεκανών απορροής ποταµών. ∆ιάφοροι οργανισµοί πλανητικής 

εµβέλειας, όπως είναι για παράδειγµα η Παγκόσµια Τράπεζα, το χαρακτηρίζουνε ως ένα 

δυνάµει πρότυπο διαχείρισης των υδάτων.  

 
5.5. Γερµανία 

Η Γερµανία, σε αντίθεση µε τη Γαλλία, δεν έχει υιοθετήσει το σύστηµα διαχείρισης 

των υδάτων στη βάση της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών. Σηµειώνεται ότι 

οι βασικοί άξονες που χαρακτηρίζουν το σύστηµα διαχείρισης των υδάτων στη Γερµανία 

είναι το οµοσπονδιακό σύστηµα και η αρχή της επικουρικότητας. Υπό το πλαίσιο των 

δύο παραπάνω αξόνων, υπεύθυνες για τη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι οι 16 

περιφερειακές διοικήσεις της χώρας(Οµόσπονδα Κρατίδια-Lander). Τα κρατίδια αυτά 

έχουν επισυνάψει συνεργασίες µεταξύ τους, ώστε να συντονίζουν από κοινού τη 

διαχείριση των µεγάλων λεκανών απορροής που ξεπερνούν τα διοικητικά σύνορα ενός 

κρατιδίου, όπως οι λεκάνες απορροής του Ρήνου(Rhin) και του Έλβα(Elbe). Ένας 

επιπρόσθετος συντονισµός παρέχεται από το Γραφείο Συνεργασίας των Κρατιδίων για το 

Νερό(LAWA). Εξαίρεση ωστόσο αποτελεί η λεκάνη απορροής του ποταµού Ruhr, την 

οποία διαχειρίζεται-σύµφωνα µε το γαλλικό πρότυπο-ένα αυτόνοµο σύστηµα διαχείρισης 

στη βάση της λεκάνης απορροής του.  

Η ευθύνη για την προστασία και τη διαχείριση των υδατικών πόρων εναπόκειται 

στα κρατίδια, τα οποία µε τη σειρά τους εµπιστεύονται τη διαχείριση του πόσιµου ύδατος 

και των αρδεύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, κρατώντας για λογαριασµό τους µόνο τον 

έλεγχο της αποτελεσµατικότητας αυτού του συστήµατος. Τα κρατίδια εφαρµόζουν τις 

δικές τους ρυθµίσεις µέσα στα πλαίσια που καθορίζουν οι οµοσπονδιακοί νόµοι. Είναι 

επιφορτισµένα µε την αστυνόµευση των υδάτων και διαχειρίζονται το µηχανισµό 

καταλογισµού οφειλών(προστίµων), λόγω ρύπανσης από τους τελικούς ρυπαίνοντες. Τα 

ποσά που καταλογίζονται και εισπράττονται αξιοποιούνται σε έργα βελτίωσης των 

υδάτων προς όφελος(άµεσα ή έµµεσα) αυτών που πληρώνουν(Μανούσης, 2006:7-8). 

Σηµειώνεται ότι η γερµανική νοµοθεσία για της υδατικούς πόρους περιλαµβάνει: 

• Τον Εθνικό Νόµο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων(1960), ο οποίος υπαγορεύει 

τις γενικές αρχές αντιµετώπισής τους σε επίπεδο λεκάνης απορροής και συµπληρώνεται 

από τους επιµέρους νόµους του κάθε οµοσπονδιακού κρατιδίου. 

• Την τροποποίηση του παραπάνω νόµου το 1976, µέσω της προσθήκης νέων 

διατάξεων, οι οποίες αφορούν θέµατα ελέγχου της ρύπανσης των υδάτων, διάθεσης 

επικίνδυνων ουσιών σε υδατικούς αποδέκτες, καθώς και επιβολή φόρων για τους 

ρυπαίνοντες. 
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• Το νόµο για την προστασία των αποδεκτών από τα απορρυπαντικά το 1975(Τζίκα-

Χατζοπούλου, 2004). 

Παρά το γεγονός ότι το γερµανικό µοντέλο διαχείρισης δεν αποτελείται από 

σχήµατα που διαχειρίζονται εξ’ ολοκλήρου µία λεκάνη απορροής ποταµού, κάτι που 

ενδεχοµένως θα συνεπαγόταν µια πιο αποτελεσµατική διαχείριση, πρόκειται για ένα 

επιτυχηµένο σύστηµα. Ο συναγωνισµός και ο επαγγελµατισµός των τοπικών 

αυτοδιοικητικών αρχών, οι οποίες επιφορτίζονται τελικά, µε τον έλεγχο των υπηρεσιών 

ύδρευσης και αρδεύσεων, επέτρεψε να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συχνά 

µάλιστα αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχµής. Οι τιµές του νερού στη Γερµανία είναι υψηλές 

συγκριτικά µε τις χώρες, όµως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά τον υπολογισµό τους, 

εκτός από το κόστος παραγωγής, συνυπολογίζονται οι αποσβέσεις, οι υψηλές 

προδιαγραφές ποιότητας, η ασφάλεια της εργασίας, καθώς και η εξασφάλιση της 

διαρκούς προµήθειας ύδατος στους χρήστες.  

Κλείνοντας, σηµειώνεται ότι το γερµανικό σύστηµα διαχείρισης των υδατικών 

πόρων αποτελεί ένα σύστηµα, το οποίο µπορεί να συνδυάσει µε ευέλικτο τρόπο τα 

διαφορετικά στοιχεία που το συνθέτουν, ιδίως σε τοπική κλίµακα, όπως:  

• Η επίσηµη τοπική κυβέρνηση.  

• Οι µεµονωµένοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Οι διαδηµοτικές συνεργασίες διαχείρισης του εδάφους ή του νερού. 

• Τα σωµατεία χρηστών νερού και 

• οι οµάδες κοινών συµφερόντων και οι υπόλοιποι εµπλεκόµενοι φορείς(Μανούσης, 

2006:8).  

 

5.6. ∆ανία 

 Το αναθεωρηµένο Σύνταγµα της ∆ανίας του 1953, δεν περιέχει διάταξη, η οποία να 

υποχρεώνει τον κοινό νοµοθέτη στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η έννοια 

"περιβάλλον" στη ∆ανία νοείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να περιλαµβάνει µόνο το 

φυσικό και όχι το πολιτισµικό περιβάλλον. Σηµειώνεται ότι η ∆ανία καταβάλλει µεγάλη 

προσπάθεια, ώστε να τηρεί τις υποχρεώσεις της έναντι της Ε.Ε. σε ζητήµατα 

περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να ειπωθεί ότι βασικός κανόνας είναι η 

εµπρόθεσµη µεταφορά των διάφορων κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο της ∆ανίας. 

Η µοναδική Οδηγία που µεταφέρθηκε µε καθυστέρηση είναι η Οδηγία 85/337/ΕΟΚ "Για 

την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον". 

 Είναι άξιο αναφοράς ότι στις περιπτώσεις που εµφανίζονται παρεκκλίσεις, όπως για 

παράδειγµα στις Οδηγίες 79/381/ΕΟΚ περί χηµικών ουσιών, 76/160/ΕΟΚ περί υδάτων 

κολυµβήσεως και 79/409/ΕΟΚ περί προστασίας των πτηνών, είναι αποτέλεσµα πολιτικής 
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επιλογής, διότι η Κυβέρνηση έκρινε ότι η προτεινόµενη κοινοτική λύση δεν ήταν η πλέον 

κατάλληλη για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Απόρροια όλων αυτών είναι να εµφανίζονται 

σπάνια καταγγελίες στην Επιτροπή για περιπτώσεις µη εφαρµογής των Οδηγιών, οι 

οποίες αναφέρονται στο περιβάλλον.  

 Στη ∆ανία λειτουργεί Υπουργείο Περιβάλλοντος και η σχετική νοµοθεσία είναι ο 

νόµος 358/1991 για την προστασία του περιβάλλοντος. Πλην αυτού, υφίσταται επιµέρους 

νοµοθεσία, η οποία αναφέρεται σε θέµατα µόλυνσης των φυσικών διαθεσίµων. Κύριος 

σκοπός της γενικής νοµοθεσίας είναι η διατήρηση της φύσης και του περιβάλλοντος κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες διαβίωσης και να 

προστατεύεται επαρκώς η χλωρίδα και πανίδα της χώρας. ∆ιευκρινίζεται ότι η νοµοθεσία 

της ∆ανίας είναι εξαιρετικά αυστηρή, µε αποτέλεσµα έτσι να προβλέπονται σηµαντικές 

κυρώσεις σε όσους προσβάλλουν το περιβάλλον ή οι ενέργειες τους προκαλούν απειλή 

κινδύνου για το περιβάλλον ή ενεργούν εις βάρος του, κυρίως λόγω οικονοµικών 

συµφερόντων. 

 Κρίνεται σκόπιµο να διασαφηνισθεί ότι η ∆ανία χαρακτηρίζεται από τη µακρά 

παράδοσή της για την προστασία του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από την ανυπαρξία 

σχετικής διάταξης στο ισχύον Σύνταγµά της. Σηµειώνεται ότι από το 1805 και µετά 

εµφανίζονται οι πρώτοι νόµοι για τη συντήρηση και τη διατήρηση των δασών της χώρας. 

Προηγουµένως, µε Βασιλικό ∆ιάταγµα της 4ης Φεβρουαρίου του 1587 προστατεύονται τα 

εντός της ∆ανικής αιγιαλίτιδος ζώνης ύδατα. Η έκδοση περιβαλλοντικής νοµοθεσίας υπό 

τη σύγχρονη µορφή εµφανίζεται σχεδόν ένα αιώνα πριν, στο νόµο για την προστασία των 

υδάτων το 1880. 

 Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι στη ∆ανία υπάρχει σε γενικές γραµµές υψηλή 

περιβαλλοντική συνείδηση και η σχετική νοµοθεσία συγκαταλέγεται µεταξύ των 

αυστηρότερων της Ε.Ε. Ας σηµειωθεί άλλωστε ότι στην Κοπεγχάγη εδράζεται ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος(Παναγόπουλος, 2001:233-35). 

 

5.7. Ελλάδα 

5.7.1. Νοµικό Πλαίσιο 

Στη χώρα µας το νοµικό πλαίσιο των υδατικών πόρων επί µεγάλη σειρά ετών 

χαρακτηριζόταν από πολυνοµία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις διακρινόταν για την 

αντιφατικότητα και την έλλειψη εκσυγχρονισµού. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 1900 

µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’80, είχαν εκδοθεί σχεδόν 300 νόµοι, νοµοθετικά, 

βασιλικά και προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις, γενικής, ειδικής και 

τοπικής έκτασης, τα οποία συνέθεταν το νοµικό πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων 

της χώρας. Αναφέρονταν στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία των υδατικών 

πόρων και σε αρκετές περιπτώσεις επικαλύπτονταν ή έρχονταν σε πλήρη αντίθεση 
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µεταξύ τους(Μανιάτη-Σιάτου, 2004). Τα βασικά χαρακτηριστικά των διατάξεων αυτών 

συνοψίζονται στα κάτωθι: 

 Προσπάθεια προώθησης των θέσεων των φορέων που τις έχουν εκδώσει. 

 Αποσπασµατική αντιµετώπιση των τοµεακών προβληµάτων. 

 Απουσία προσέγγισης των σηµερινών προβληµάτων. 

 Σχετική υποβάθµιση της ποιοτικής διάστασης της διαχείρισης. 

 Μη δροµολόγηση συντονισµένων και συστηµατικών προγραµµάτων απόκτησης 

και αξιολόγησης δεδοµένων πεδίου, απαραίτητων για την ουσιαστική εφαρµογή 

τους. 

 Έλλειψη πρόβλεψης οργάνων παρακολούθησης και εξειδίκευσης της εφαρµογής 

τους. 

 Απουσία σύνδεσης και εναρµόνισης µε τις αναπτυξιακές επιδιώξεις παραγωγικών 

τοµέων και περιοχών της χώρας. 

 Έλλειψη πρόβλεψης και προοπτικής για το µέλλον. 

 Καθυστέρηση κάλυψης υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή κοινοτικών 

Οδηγιών. 

Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµα είναι η αδυναµία εφαρµογής τους, καθώς και η 

έλλειψη αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου και επιβολής των προβλεπόµενων 

κυρώσεων(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007:24).  

Τα πρώτα νοµοθετήµατα που λειτούργησαν συµπληρωµατικά και διακρίθηκαν για 

την διατοµεακή τους αντίληψη και την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των υδατικών 

πόρων είναι: 

♦ Ο Ν.1650/86(ΦΕΚ 160Α/18-10-86) για την προστασία του περιβάλλοντος, που 

αντιµετωπίζει το νερό(Άρθρα 9-10) ως στοιχείο του περιβάλλοντος και προβλέπει 

µέτρα οργανωτικά και θεσµικά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας 

των υδατικών πόρων(Μανιάτη-Σιάτου, 2004) και 

♦ ο Ν.1739/87(ΦΕΚ201Α/20-11-87) για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, που 

εισάγει µια σύγχρονη αντίληψη για την αντιµετώπιση του νερού στην έρευνα, στη 

διοίκηση και στην καθηµερινή πρακτική, µέσω της θεσµοθέτησης διαδικασιών και 

οργάνων που επιτρέπουν την άσκηση της διαχείρισης σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. Με το Ν.1739/87 καταργήθηκαν όσες από τις διατάξεις των προαναφερθέντων 

νοµικών ρυθµίσεων έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν ή ανάγονται σε ζητήµατα που 

ρυθµίζονται ειδικότερα από αυτόν(ΥΠΑΝ κ.α., 2003:383). Πιο αναλυτικά όµως, ο 

συγκεκριµένος νόµος περιγράφεται πιο κάτω.  

Άξιο αναφοράς είναι ότι παρόλο που οι παραπάνω νόµοι οριοθέτησαν µια καθοριστική, 

για τη νοµοθετική πραγµατικότητα των νερών, χρονική περίοδο, εντούτοις, οι αδυναµίες 

του δηµόσιου τοµέα, όπως η έλλειψη στήριξης, προσωπικού και πιστώσεων, δεν 

επέτρεψαν την πλήρη εφαρµογή τους, µε αποτέλεσµα έτσι τη συνέχιση της 
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αποσπασµατικής και ευκαιριακής αντιµετώπισης του νερού. Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί 

ότι ακόµη και η µερική εφαρµογή τους, και ιδίως του Ν. 1739/1987, απέδωσε µεγάλο 

παιδευτικό όφελος, δεδοµένου ότι δηµιούργησε τις δοµές και τις εµπειρίες εκείνες, που 

είναι απαραίτητες για να συνειδητοποιήσουν οι χρήστες και όλοι οι εµπλεκόµενοι στον 

τοµέα του νερού την αναγκαιότητα ορθολογικής και προγραµµατισµένης χρήσης του. 

Πέραν αυτών, αποκτήθηκε από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα εµπειρία στην 

εφαρµογή και παγίωση τέτοιων ρυθµίσεων, καθώς και αντίληψη του είδους και του 

µέτρου των επεµβάσεων που απαιτούνται για τη βελτίωσή τους. Τέλος, αποτέλεσε 

χρήσιµο υπόβαθρο για τα πρώτα στάδια υλοποίησης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και 

για την κατάρτιση του Ν. 3199/2003, που ψηφίστηκε κατ’ εφαρµογή της(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

και Ε.Μ.Π., 2007:25). Ακολούθως, γίνεται αναφορά στους Ν.1739/87 και Ν.3199/2003, 

καθώς και στην πορεία εφαρµογής τους στη χώρα µας. 

 

5.7.1.1. Ο Νόµος 1739/87 "∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων και Άλλες ∆ιατάξεις" 

Όπως προαναφέρθηκε, ο νόµος αυτός εισάγει µια σύγχρονη αντίληψη για την 

αντιµετώπιση του νερού στην έρευνα, στη διοίκηση και στην καθηµερινή πρακτική, µε τη 

θεσµοθέτηση διαδικασιών και οργάνων που επιτρέπουν την άσκηση της διαχείρισης σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σηµειώνεται ότι ο Ν.1739/87 αποτέλεσε στο παρελθόν 

το µοναδικό νόµο που συνέδεε τα θέµατα διαχείρισης µε τον προγραµµατισµό ανάπτυξης 

της χώρας. Συγκεκριµένα, προβλέπει τη χάραξη και εφαρµογή υδατικής πολιτικής ως 

προϋπόθεση για µια αναπτυξιακή πολιτική που θα µεγιστοποιεί τα αποτελέσµατα της 

παραγωγικής διαδικασίας, θα εξοµαλύνει τις ανταγωνιστικές χρήσεις νερού, θα 

συµβάλλει στη διατήρηση και προστασία των υδατικών πόρων και θα συντελεί στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Και µάλιστα όλα αυτά, θα γίνονται µέσα από όργανα και 

διαδικασίες, στα οποία θα λαµβάνεται υπόψη η γνώµη όλων των ενδιαφερόµενων 

φορέων. 

Με το Ν. 1739/87 και τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται σε εφαρµογή 

του, θεσµοθετούνται τα όργανα και οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν την άσκηση της 

διαχείρισης των υδατικών πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο(µέσω των υδατικών 

διαµερισµάτων). Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, η έννοια της διαχείρισης των υδατικών 

πόρων νοείται ως το σύνολο των παρεµβάσεων και δραστηριοτήτων που είναι 

απαραίτητα για την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών σε νερό για κάθε χρήση. 

Κύριος σκοπός της διαχείρισης είναι η αντιµετώπιση των προβληµάτων της ανεπάρκειας, 

των συγκρουόµενων και ανταγωνιστικών χρήσεων, καθώς και της διατήρησης της 

υψηλότερης ποιότητας νερού, ανάλογα µε τη χρήση του, σήµερα και στο µέλλον. Πέραν 

αυτών, η διαχείριση των υδατικών πόρων στοχεύει στον προσανατολισµό της ζήτησης 

νερού σε χρήσεις, οι οποίες προβλέπονται στα αναπτυξιακά προγράµµατα της χώρας, 
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καθώς και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης, διατήρησης και 

προστασίας των υδατικών πόρων. 

Οι βασικές ρυθµίσεις του Ν. 1739/87 για την επίτευξη των στόχων του, συνίστανται 

κατά επίπεδο δράσης ως ακολούθως:  

1. ∆ιοικητική ∆οµή Άσκησης της ∆ιαχείρισης 

o Θεσµοθετείται η διαίρεση της χώρας σε 14 υδατικά διαµερίσµατα, ήτοι περιοχές 

οριοθετηµένες από υδροκρίτες ή νησιωτικές, οι οποίες περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα 

υδρογραφικά δίκτυα µε οµοιότητα υδρολογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών. 

o Το Υπουργείο Ανάπτυξης ορίζεται αρµόδιο για τους φυσικούς πόρους υπουργείο, ως 

φορέας διαχείρισης των υδατικών πόρων και αποκτά, πέραν της κεντρικής υπηρεσίας 

επιπρόσθετα περιφερειακή οργάνωση, µε τη σύσταση 14 περιφερειακών υπηρεσιών, 

αντίστοιχων των υδατικών διαµερισµάτων. 

o Συστήνονται γνωµοδοτικές επιτροπές για τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων, και 

συγκεκριµένα η ∆ιυπουργική Επιτροπή Υδάτων(∆ΕΥ∆) σε κεντρικό επίπεδο και 14 

Περιφερειακές Επιτροπές Υδάτων(ΠΕΥ∆). 

o Καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές για κάθε χρήση νερού, καθώς και οι αρµόδιοι φορείς 

για την έρευνα των υδατικών πόρων. 

2. Προγραµµατισµός Ανάπτυξης των Υδατικών Πόρων, όπου η Εφαρµογή του 

Αποτελεί το Στόχο Πρώτης Προτεραιότητας για τη ∆ιαχείριση των Νερών  

o Τα προγράµµατα διακρίνονται σε µακροχρόνια εθνικά, µεσοχρόνια εθνικά, 

µεσοχρόνια κατά υδατικό διαµέρισµα, και ειδικών σκοπών. Η διαδικασία 

προγραµµατισµού και η παρακολούθηση της εφαρµογής των προγραµµάτων αποτελεί 

το βασικό εργαλείο των υπηρεσιών διαχείρισης στην άσκηση του ρόλου της ως 

συντονιστικού οργάνου των δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και 

προστασίας των υδατικών πόρων της χώρας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

o Τη βάση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί ουσιαστικά ένα ισοζύγιο προσφοράς 

και ζήτησης νερού, το οποίο στηρίζεται στην υφιστάµενη κατάσταση των υδατικών 

πόρων και προδιαγράφει τη µελλοντική της εξέλιξη. Για τη διασφάλιση των γνώσεων 

που απαιτούνται για τη διαµόρφωση ενός τέτοιου ισοζυγίου, προβλέπεται η οργάνωση 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης κεντρικού αρχείου υδρολογικών δεδοµένων, ενώ συγχρόνως 

θεσπίζεται η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων για κάθε υδατικό 

διαµέρισµα και η έκδοση άδειας για την άσκηση του δικαιώµατος χρήσης νερού. 

3. Ρυθµίσεις που Στοχεύουν στη ∆ιαµόρφωση της Ζήτησης και Υποστηρίζουν τη 

∆ιαδικασία του Προγραµµατισµού, όπως: 

o Το νερό κατοχυρώνεται ως µέσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινωνικού 

συνόλου. 
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o Το δικαίωµα χρήσης νερού περιορίζεται στο ανώτατο όριο των πραγµατικών 

αναγκαίων ποσοτήτων κατάλληλης ποιότητας νερού για κάθε χρήση, ενώ το τυχόν 

πλεονάζον υπόλοιπο διατίθεται από τις υπηρεσίες σε άλλες χρήσεις. 

o Το νερό κοστολογείται κατά χρήση και δίνεται η δυνατότητα τιµολόγησής του. 

4. Ρυθµίσεις που Αναφέρονται σε Ζητήµατα Προστασίας των Νερών 

o Καθορίζεται ως µία από τις χρήσεις η δέσµευση ορισµένης ποσότητας νερού για τη 

διατήρηση και προστασία του υδατικού οικοσυστήµατος. 

o Προβλέπεται η επιβολή αναγκαίων περιορισµών στη χρήση των υδατικών πόρων, 

όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της. 

o Προβλέπεται ο καθορισµός ελάχιστης διατηρητέας παροχής στους ποταµούς και 

ελάχιστου ύψους στάθµης στις λίµνες. 

o Προβλέπεται ο έλεγχος των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τους υδατικούς 

πόρους(ΥΠΑΝ κ.α., 2003:384-85). 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο Ν.1739/87 θα µπορούσε µε την 

πλήρη εφαρµογή του να αντιµετωπίσει πολλά και κρίσιµα ζητήµατα των υδατικών 

πόρων. Παρόλα αυτά, 15 έτη µετά την έναρξη εφαρµογής του, και πριν από την έκδοση 

του Ν.3199/2003, ο Ν.1739/87 δεν λειτούργησε στο σύνολό του. Οι βασικές νοµοθετικές 

ρυθµίσεις, που κατά κύριο λόγο συνιστούν την εφαρµογή του είναι οι εξής: 

• Λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης η ∆ιεύθυνση Υδατικού ∆υναµικού και 

Φυσικών Πόρων, η οποία ήταν αρµόδια στο παρελθόν για τη διαχείριση των υδατικών 

πόρων σε επίπεδο χώρας. 

• Συστάθηκαν και λειτούργησαν όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης υδατικών 

πόρων, σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος. 

• Λειτούργησε η ∆ιυπουργική Επιτροπή Υδάτων(∆ΕΥ∆) ως γνωµοδοτικό όργανο σε 

κεντρικό επίπεδο, και σηµειώνεται ότι πολλές ουσιαστικές αποφάσεις λήφθηκαν στο 

παρελθόν, µε βάση τις γνωµοδοτήσεις της, όπως η ύδρευση Αθηνών, η υδρευτική 

χρήση του νερού των ταµιευτήρων της ∆ΕΗ και η εκτροπή του Αχελώου. 

• Συστάθηκαν οι Περιφερειακές Επιτροπές Υδάτων(ΠΕΥ∆) και γνωµοδοτικά όργανα 

σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος, στα οποία εκπροσωπούνται και οι κοινωνικοί 

φορείς. Αυτό εξασφάλισε την ενηµέρωση των αρχών για την άποψη του κοινωνικού 

συνόλου πάνω στα υδατικά θέµατα της περιοχής και συνέβαλλε στην κοινωνική 

αποδοχή των σχετικών αποφάσεων µε τη διαχείριση του νερού. 

• Εφαρµόζεται από το 1989 ο θεσµός της άδειας χρήσης νερού(Π.∆. 256/1989) και 

εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων(ΚΥΑ Φ16/5813/1989) στο σύνολο της 

χώρας, δίδοντας έτσι, αφενός µεν τη δυνατότητα ελέγχου των χρήσεων του νερού, 

αφετέρου δε τη δυνατότητα δηµιουργίας αρχείου δεδοµένων, σχετικών µε τη ζήτηση 

και την κατάσταση των πόρων. 
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• Καθορίστηκαν τα ανώτατα και κατώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων για την 

ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση και την άρδευση, οι οποίες αποτελούν τις 

βασικότερες χρήσεις του νερού. 

• Γενικεύθηκε σε όλες τις νοµαρχίες η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για την 

ποσοτική και ποιοτική προστασία, καθώς και για τον έλεγχο των χρήσεων των 

υδατικών πόρων σε επίπεδο νοµού(ΥΠΑΝ κ.α., 2003:385-86). 

 

5.7.1.2. Ο Νόµος 3199/2003 "Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδάτων-Εναρµόνιση µε 

την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου του 2000"  

Όπως έχει προαναφερθεί στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας, ο Ν.3199/2003 εκδόθηκε 

σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, µε στόχο την εναρµόνιση της εθνικής µε την 

κοινοτική νοµοθεσία. Σε µεγάλο βαθµό ο Ν.3199/2003 αναφέρεται στη διοικητική 

οργάνωση του εθνικού φορέα διαχείρισης µε αναφορά στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων, το 

Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων, την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων 

των Περιφερειών και το Περιφερειακό Συµβούλιο Υδάτων. Για κάθε έναν από τους 

παραπάνω φορείς καθορίζεται η σύνθεση και οι επιµέρους αρµοδιότητες. Στο νόµο 

γίνεται επίσης σύντοµη αναφορά στις βασικές αρχές για τα σχέδια 

διαχείρισης(προγράµµατα µέτρων και παρακολούθησης) και τη χρήση των υδάτων 

(κανόνες, αδειοδοτήσεις, κόστος), ενώ η εναρµόνιση ουσιαστικών θεµάτων της Οδηγίας 

παραπέµπεται σε µελλοντικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα. 

Επισηµαίνεται ότι σηµαντική πρόοδος γίνεται µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

51/8.3.2007(Α΄ 54), το οποίο εναρµονίζει τα σηµαντικά θέµατα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Η πλήρης εφαρµογή του Π∆ θα οδηγήσει αναντίρρητα στην ολοκληρωµένη προστασία 

και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Ειδικότερα, δράσεις που 

απαιτούνται σε εφαρµογή του Π∆, περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Προσδιορισµό των υδατικών διαµερισµάτων και καθορισµό και ένταξη των υδάτινων 

σωµάτων σε αυτά. 

• Προσδιορισµό των περιβαλλοντικών στόχων. 

• Εκτίµηση των πιέσεων και ανάλυση των επιπτώσεων. 

• Οικονοµική ανάλυση. 

• Σύνταξη µητρώου προστατευόµενων περιοχών. 

• Σχέδια διαχείρισης υδατικών διαµερισµάτων. 

• Σύνταξη και εφαρµογή Προγραµµάτων Παρακολούθησης. 

• Σύνταξη Προγραµµάτων Μέτρων. 

• ∆ηµοσιοποίηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης. 

• Εκπλήρωση υποχρεώσεων στην Επιτροπή ΕΚ. 
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Το Π∆ συνοδεύεται από Παραρτήµατα (Ι-ΙΧ), όπου αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέµατα 

που αναφέρονται στα άρθρα του. 

Αξίζει να ειπωθεί ότι η καθυστέρηση της εναρµόνισης της κοινοτικής µε την 

ελληνική νοµοθεσία, είχε ως επακόλουθο µια σηµαντικότατη καθυστέρηση στην 

εφαρµογή των επιµέρους διατάξεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, µε βάση το 

χρονοδιάγραµµα της Ε.Ε. Η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στο Άρθρο 3 της Οδηγίας, που 

αφορά στον καθορισµό των υδατικών διαµερισµάτων, τους φορείς διαχείρισης και την 

ένταξη των λεκανών στα υδατικά διαµερίσµατα, αν και στο τελευταίο σηµείο κατά τρόπο 

που ενδεχοµένως να χρήζει αναθεώρησης. Η σοβαρότερη καθυστέρηση ωστόσο αφορά 

στην εφαρµογή του Άρθρου 5, το οποίο περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των υδάτινων 

σωµάτων ανά κατηγορίες και τύπους, την ανάλυση και περιγραφή των χαρακτηριστικών 

των λεκανών απορροής, την εκτίµηση των πιέσεων και ανάλυση επιπτώσεων, τον 

προκαταρκτικό χαρακτηρισµό των ιδιαιτέρως τροποποιηµένων υδάτινων σωµάτων, τον 

χαρακτηρισµό των υδάτινων σωµάτων(επιφανειακών, υπογείων, παράκτιων και 

µεταβατικών) και την αξιολόγηση του κινδύνου µη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας 

και την προκαταρτική οικονοµική ανάλυση. Για το έργο αυτό, το οποίο σηµειωτέον ότι 

έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2005, έχουν γίνει κάποιες χρήσιµες 

µεθοδολογικού χαρακτήρα διερευνήσεις, αλλά ωστόσο δεν έχει αρχίσει ακόµη η 

ουσιαστική υλοποίηση. 

Καθυστέρηση σηµειώνεται επίσης και στην εφαρµογή του Άρθρου 8, το οποίο 

αφορά στην κατάστρωση των προγραµµάτων εποπτικής, λειτουργικής και διερευνητικής 

παρακολούθησης(monitoring) των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

υδάτινων σωµάτων, τα οποία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν τον τεκµηριωµένο 

προσδιορισµό των θέσεων δειγµατοληψίας, των µετρούµενων βιολογικών και χηµικών 

παραµέτρων και των συχνοτήτων αναλύσεων. Βάσει του χρονοδιαγράµµατος, το έργο 

έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2006, ώστε από το 2007 να είναι δυνατό να 

τεθούν σε λειτουργία τα προγράµµατα παρακολούθησης. Στη χώρα µας ωστόσο η 

αντίστοιχη εργασία δεν έχει ακόµη ξεκινήσει. 

Τέλος, θα πρέπει να ειπωθεί ότι τα προγράµµατα παρακολούθησης που βρίσκονται 

σε λειτουργία από διάφορους φορείς είναι αποσπασµατικά, συχνά επικαλυπτόµενα και 

ελλιπή ως προς τις θέσεις, τη συχνότητα και τις µετρούµενες παραµέτρους. Στην 

κατεύθυνση αυτή κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθούν οι σοβαρότατες ελλείψεις σε ό,τι 

αφορά τις βιολογικές παραµέτρους και τις χηµικές ουσίες προτεραιότητας. Κατά 

συνέπεια, η ενοποίηση και η συµπλήρωσή της, στο πνεύµα των διατάξεων της Οδηγίας, 

θα απαιτήσει οπωσδήποτε τεράστια προσπάθεια και σηµαντικό χρόνο(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 

Ε.Μ.Π., 2007:29-31). 
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5.7.2. Τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα της Ελλάδας 

5.7.2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων 

Η χώρα µας έχει έκταση 131.957 km2 και παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο, 

περιορισµένη ενδοχώρα και µεγάλο ανάπτυγµα ακτών. Αποτέλεσµα αυτής της ιδιάζουσας 

γεωµορφολογικής διάρθρωσης είναι η πολυδιάσπαση του χώρου σε µικρές λεκάνες 

απορροής, µε µικρούς ποταµούς και επιφανειακή απορροή, η οποία χαρακτηρίζεται από 

πληµµυρική δίαιτα. Για το λόγο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, 

επιλέχθηκε από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., το υδατικό 

διαµέρισµα ως υδατική µονάδα προγραµµατισµού, ήτοι το σύνολο λεκανών απορροής µε 

κατά το δυνατόν όµοιες υδρολογικές-υδρογεωλογικές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν και 

το περιφερειακό επίπεδο στον τοµέα της διαχείρισης του νερού. Σηµειώνεται ότι η 

συγκεκριµένη κλίµακα προσέγγισης ανταποκρίνεται και στη διαθεσιµότητα και ποιότητα 

της υφιστάµενης πληροφορίας για της υδατικούς πόρους της Ελλάδας. 

Σύµφωνα µε τον Ν.1739/1987, για λόγους µεθοδολογίας, αλλά και οργανωτικούς 

και διοικητικούς, έχει θεσµοθετηθεί η διαίρεση της χώρας σε 14 υδατικά 

διαµερίσµατα(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007:629-30), των οποίων η έκταση και ο 

πληθυσµός φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
Πίνακας 5.7.1.: Έκταση και Πληθυσµός των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων της Ελλάδας 

Κωδικός Αριθµός 

(Κ.Α.) 

Υδατικό 

∆ιαµέρισµα 

Έκταση (Km2) Πληθυσµός 1991  Πληθυσµός 2001 

01 ∆υτικής 

Πελοποννήσου 

7.301 
 

314.059 
 

331.180 
 

02 Βόρειας 
Πελοποννήσου 

7.310 562.859 
 

615.288 
 

03 Ανατολικής 
Πελοποννήσου 

8.477 277.229 288.285 
 

04 ∆υτικής Στερεάς 
Ελλάδας 

10.199 305.512 312.516 

05 Ηπείρου 10.026 445.658 464.093 

06 Αττικής 3.207 3.502.724 
 

3.737.959 
 

07 Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας 

12.341 560.924 
 

577.955 
 

08 Θεσσαλίας 13.377 730.945 
 

750.445 
 

09 ∆υτικής Μακεδονίας 13.440 569.684 596.891 

10 Κεντρικής 
Μακεδονίας 

10.389 
 

1.225.840 
 

1.362.190 
 

11 Ανατολικής 
Μακεδονίας 

7.280 
 

390.848 
 

412.732 
 

12 Θράκης 11.177 377.410 404.182 

13 Κρήτης 8.335 540.054 
 

601.131 
 

14 Νήσων Αιγαίου 9.103 456.712 508.807 

 Σύνολο Χώρας 131.962 10.260.458 10.964.020 

Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007 
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Αναφορικά µε τη διοικητική διαίρεση των υδατικών διαµερισµάτων, σηµειώνεται 

ότι οι νοµοί που περιλαµβάνονται σε κάθε υδατικό διαµέρισµα διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

• Οι νοµοί, των οποίων η έκταση περιλαµβάνεται ολόκληρη στο υδατικό διαµέρισµα. 

• Οι νοµοί, των οποίων το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης(πάνω από 50%) 

περιλαµβάνεται στο υδατικό διαµέρισµα. 

• Οι νοµοί, στους οποίους περιλαµβάνεται το µικρότερο µέρος της 

έκτασης(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007:631). Στην συνέχεια παρατίθεται σχετικός 

πίνακας. 
Πίνακας 5.7.2.: Υδατικά ∆ιαµερίσµατα και ∆ιοικητική ∆ιαίρεση της Χώρας 

Κ. Α. Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νοµοί που 

περιλαµβάνον

ται 

ολόκληροι 

Νοµοί που 

περιλαµβάνον

ται σε 

ποσοστό>50

% 

Άλλα Υδ. 

∆ιαµερίσµατα 

Νοµοί που 

περιλαµβάνονται σε 

ποσοστό<50% 

Άλλα Υδ. 

∆ιαµερίσµατα 

01 ∆υτικής 

Πελοποννήσου 

Μεσσηνίας Ηλείας 02 Αρκαδίας 

Αχαΐας 

Λακωνίας 

03 

02 

03 

02 Βόρειας 

Πελοποννήσου 

Ζακύνθου 

Κεφαλληνίας 

Αχαΐας 

Κορινθίας 

01 

03, 06 

Αργολίδας 

Ηλείας 

03 

01 

03 Ανατολικής 

Πελοποννήσου 

 Αργολίδας 

Αρκαδίας 

Λακωνίας 

02 

01 

01 

Αττικής 

Κορινθίας 

06, 07 

02, 06 

04 ∆υτικής Στερεάς 

Ελλάδας 

Ευρυτανίας 

Λευκάδας 

Αιτωλοακαρνα

νίας 

05 Άρτας 

Καρδίτσας 

Τρικάλων 

Φθιώτιδας 

Φωκίδας 

05 

08 

08, 09 

07, 08 

07 

05 Ηπείρου Θεσπρωτίας 

Κέρκυρας 

Άρτας 

Ιωαννίνων 

04 

09 

Αιτωλοακαρνανίας 

Γρεβενών 

04 

08, 09 

06 Αττικής  Αττικής 03, 07 Βοιωτίας 

Κορινθίας 

Κυκλάδων 

07 

02, 03 

14 

07 Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας 

Ευβοίας Βοιωτίας 

Φθιώτιδας 

Φωκίδας 

06 

04, 08 

04 

Αττικής 

Μαγνησίας 

03, 06 

08 

08 Θεσσαλίας  Καρδίτσας 

Λάρισας 

Μαγνησίας 

Τρικάλων 

04 

09 

07 

04 

Γρεβενών 

Πιερίας 

Φθιώτιδας 

05, 09 

09 

04, 07 

09 ∆υτικής Μακεδονίας Φλώρινας 

Κοζάνης 

Γρεβενών 

Ηµαθίας 

Καστοριάς 

05, 08 

10 

05 

Ιωαννίνων 

Λάρισας 

Τρικάλων 

05 

08 

04, 08 
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Πέλλας 

Πιερίας 

10 

08 

10 Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Χαλκιδικής Θεσσαλονίκης 

Κιλκίς 

11 

11 

Ηµαθίας 

Πέλλας 

Σερρών 

09 

09 

11 

11 Ανατολικής 

Μακεδονίας 

 ∆ράµας 

Καβάλας 

Σερρών 

12 

12 

10 

Θεσσαλονίκης 

Κιλκίς 

10 

10 

12 Θράκης Έβρου 

Ξάνθης 

Ροδόπης 

  ∆ράµας 

Καβάλας 

11 

11 

13 Κρήτης Ηρακλείου 

Λασιθίου 

Ρεθύµνης 

Χανίων 

    

14 Νήσων Αιγαίου ∆ωδεκανήσου 

Λέσβου 

Σάµου 

Χίου 

Κυκλάδων 06   

Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007 

Πιο αναλυτικά όµως, σε ό,τι αφορά τη διοικητική διάρθρωση και τις υδρολογικές 

λεκάνες του κάθε υδατικού διαµερίσµατος σηµειώνονται τα εξής: 

(01) Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου 

Αποτελείται από τµήµατα των Περιφερειών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας 

και οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαµερίσµατος είναι η λεκάνη του Αλφειού και η 

λεκάνη του Πάµισου. ∆ευτερεύουσας σηµασίας λεκάνες είναι η λεκάνη του Νέδα και η 

λεκάνη του Νέδωνα(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(02) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου  

Περιλαµβάνει τµήµατα των Περιφερειών Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιόνιων Νήσων και αποτελείται από τους Νοµούς Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, το 

µεγαλύτερο µέρος των Νοµών Κορινθίας και Αχαΐας, το µισό του Νοµού Ηλείας, και 

µικρό µέρος του Νοµού Αργολίδας. Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαµερίσµατος 

είναι η λεκάνη του Πηνειού και η λεκάνη του Πύρρου, ενώ το µεγαλύτερο νησί είναι η 

Κεφαλλονιά µε έκταση 808 km2(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(03) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου 

Ανήκει διοικητικά εξ’ ολοκλήρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Περιλαµβάνει 

το σύνολο σχεδόν των Νοµών Αργολίδας και Λακωνίας, το ήµισυ περίπου του Νοµού 

Αρκαδίας και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής και Κορινθίας. Στις κυριότερες 

υδρολογικές λεκάνες εντάσσονται οι κάτωθι: 

• Η λεκάνη του Ευρώτα, συµπεριλαµβανοµένου και του Βασιλοποτάµου. 
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• Η λεκάνη Βαρδούνια(Σµύνους), η οποία τροφοδοτείται κυρίως από τις πηγές Αγίας 

Μαρίνας. 

• Η λεκάνη Τρίπολης, που αποστραγγίζεται µέσω καταβοθρών στην παράκτια περιοχή 

Άστρους-Κιβερίου. Μικρές ποσότητες διακινούνται δυτικά προς τη λεκάνη του 

Λάδωνα. 

• Η λεκάνη του Ίναχου µε διαλείπουσα ροή(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(04) Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 

Περιλαµβάνει µέρος των Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και 

Ιόνιων Νήσων, µικρό µέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ελάχιστο µέρος της 

Περιφέρειας Ηπείρου. Πιο αναλυτικά, περιλαµβάνει τους Νοµούς Ευρυτανίας, 

Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, το µισό περίπου του Νοµού Φωκίδας και µικρά 

τµήµατα των Νοµών Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας και Φθιώτιδας. Οι κυριότερες 

υδρολογικές λεκάνες είναι των ποταµών Αχελώου, Ευήνου και Μόρνου. Εκτός από τις 

τρεις κύριες λεκάνες, σηµαντικό τµήµα του διαµερίσµατος καταλαµβάνουν επιπρόσθετα 

οι λεκάνες των παραποτάµων του Αχελώου(Μέγδοβα, Τρικεριώτη, Αγραφιώτη και 

Ίναχου) και άλλα µικρότερα υδατορεύµατα, όπως ο Ξηροπόταµος και ο Αράπης. 

Επιπλέον, υπάρχουν και οι µικρότερες λεκάνες της Νήσου Λευκάδας, των υπόλοιπων 

νησιών και των παραλιακών ρεµάτων(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(05) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου 

Περιλαµβάνει την Περιφέρεια Ηπείρου και πολύ µικρά τµήµατα των Περιφερειών 

∆υτικής Μακεδονίας και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τα νησιά Κέρκυρα, 

Οθωνοί, Ερεικούσα, Παξοί και Αντίπαξοι, τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων. Αποτελείται από τους Νοµούς Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Πρέβεζας, το 

µεγαλύτερο τµήµα των Νοµών Άρτας και Ιωαννίνων, και µικρότερα τµήµατα των 

Νοµών Καστοριάς, Γρεβενών, και Αιτωλοακαρνανίας. Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες 

του διαµερίσµατος είναι οι λεκάνες του Αώου, του Καλαµά, του Άραχθου, του Λούρου, 

του Αχέροντα, του ∆ρίνου, η κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων, η κλειστή λεκάνη Μαργαριτίου 

και η αυτοτελής γεωγραφική ενότητα της Κέρκυρας(ΥΠΑΝ κ.α., 2003).  

(06) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής 

Περιλαµβάνει το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και µικρά τµήµατα των 

Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Αναφορικά µε τους νοµούς, το 

διαµέρισµα περιλαµβάνει ολόκληρο το Νοµό Αττικής, το τµήµα του Νοµού Κορινθίας 

που υπάγεται στη Στερεά Ελλάδα, καθώς και µικρά τµήµατα των Νοµών Βοιωτίας και 

Κυκλάδων(Μακρόνησος). Αναφορικά µε τις υδρολογικές λεκάνες, σηµειώνεται ότι το 

διαµέρισµα περιλαµβάνει τις λεκάνες των ποταµών Κηφισού Αττικής, Σαρανταπόταµου 

και Χάραδρου, όλων των παραλιακών ρεµάτων που βρίσκονται νότια των ποταµών 

Αερόη και Ασωπού, καθώς και των ρεµάτων που βρίσκονται στα νησιά. Πέραν αυτών, 

στο διαµέρισµα υπάρχουν τρεις λίµνες: η τεχνητή λίµνη του Μαραθώνα και οι φυσικές 
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λίµνες Βουλιαγµένης και Κουµουνδούρου. Επισηµαίνεται ότι οι δύο τελευταίες 

αποτελούν φυσικές εκφορτίσεις των υδροφορέων του Υµηττού και της νότιας Πάρνηθας 

αντίστοιχα, ενώ καµία από τις λεκάνες αυτές δεν είναι µεγαλύτερη των 600 km2. Οι 

µεγαλύτερες λεκάνες απορροής του διαµερίσµατος είναι του Αττικού Κηφισού(και 

Ιλισού), του Σαρανταπόταµου και του Χάραδρου(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(07) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας  

Περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και µικρά 

µέρη των περιφερειών Θεσσαλίας και Αττικής. Αναφορικά µε τους νοµούς, το 

διαµέρισµα περιλαµβάνει ολόκληρους τους Νοµούς Ευβοίας(και τη Σκύρο) και 

Βοιωτίας, µεγάλα τµήµατα των Νοµών Φθιώτιδας και Φωκίδας, καθώς και µικρά 

τµήµατα των Νοµών Αττικής, Μαγνησίας(Σποράδες) και Ευρυτανίας. Σε ό,τι αφορά τις 

υδρολογικές λεκάνες, σηµειώνεται ότι οι κύριες λεκάνες του διαµερίσµατος (µεγαλύτερες 

των600 km2) είναι αυτές του Βοιωτικού Κηφισού(1.958 km2), του Σπερχειού(1.828 km2) 

και του Ασωπού(724km2). Άλλες αξιόλογες λεκάνες, µε έκταση µικρότερη των 600 km2, 

είναι το συγκρότηµα λιµνών Υλίκης και Παραλίµνης(494 km2), οι λεκάνες των ποταµών 

Πλείστου-Σκίτσα, Περµισού, Αρεόη, Πλατανιά, και των ρεµάτων Αταλάντης, Κυριακίου 

και Αγνάντης. Τέλος, στο διαµέρισµα περιλαµβάνονται οι λεκάνες των ρεµάτων της 

Εύβοιας και των νησιών που προαναφέρθηκαν(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(08) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας 

Περιλαµβάνει το σύνολο σχεδόν του Νοµού Λάρισας, πολύ µεγάλο µέρος των 

Νοµών Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας και µικρά τµήµατα των Νοµών Πιερίας, 

Γρεβενών και Φθιώτιδας. Η κύρια υδρολογική λεκάνη του εν λόγω Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος είναι η λεκάνη του Πηνειού, µε έκταση περίπου 9.500 km2. Κυριότεροι 

παραπόταµοι του Πηνειού είναι προς τα νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης 

και ο Καλέντζης, προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά ο Πλιούρης(ή Πάµισος), ο Πορταϊκός και 

το Μουργκάνι, και στο βόρειο µέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. Στο 

υδατικό διαµέρισµα βρίσκεται ακόµη και η κλειστή λεκάνη της Κάρλας, καθώς και άλλα 

µικρότερα ρέµατα(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(09) Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας 

Το µεγαλύτερο µέρος του υδατικού διαµερίσµατος βρίσκεται στην Περιφέρεια 

Μακεδονίας και µικρότερα τµήµατα στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Το 

διαµέρισµα περιλαµβάνει ολόκληρους τους Νοµούς Φλώρινας και Κοζάνης, µεγάλα 

τµήµατα των Νοµών Γρεβενών, Ηµαθίας, Καστοριάς, Πέλλας και Πιερίας και µικρά 

τµήµατα των Νοµών Ιωαννίνων, Λάρισας και Τρικάλων. 

Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαµερίσµατος είναι αυτές του Αλιάκµονα 

(8.677km2), της κλειστής λεκάνης Πτολεµαΐδας(2.133 km2), της λεκάνης του Αξιού στο 

Νοµό Φλώρινας(901km2) και της λεκάνης του ποταµού Αίσωνα ή 

Μαυρονερίου(815km2). Άλλες αξιόλογες λεκάνες, µε έκταση µικρότερη των 600 km2, 
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είναι αυτές των λιµνών Καστοριάς(περιλαµβάνεται στη λεκάνη του Αλιάκµονα), 

Βεγορίτιδας, Χειµαδίτιδας και Πετρών(που περιλαµβάνονται στη λεκάνη της 

Πτολεµαΐδας), καθώς και οι λεκάνες Πρεσπών και του ποταµού Χελοποτάµου(ΥΠΑΝ 

κ.α., 2003). 

(10) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιλαµβάνει ολόκληρο το Νοµό Χαλκιδικής, µεγάλα τµήµατα των Νοµών 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ηµαθίας και Πέλλας, και µικρό τµήµα του Νοµού Σερρών. Οι 

κύριες λεκάνες του διαµερίσµατος είναι αυτές των λιµνών Θεσσαλονίκης(2.161km2), του 

Αξιού(1.614km2), του Λουδία(1.409km2) και του Γαλλικού(1.022km2). Άλλες αξιόλογες 

λεκάνες, µε έκταση µικρότερη των 600 km2, είναι αυτές των ποταµών Χαβριά, 

Ανθεµούντος, Ολύνθιου και της λίµνης ∆οϊράνης(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(11) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας  

Ανήκει διοικητικά κατά το ήµισυ περίπου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

και κατά το υπόλοιπο ήµισυ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

Περιλαµβάνει το σύνολο σχεδόν του Νοµού Σερρών, το ήµισυ περίπου των Νοµών 

∆ράµας και Καβάλας, και µικρά τµήµατα των Νοµών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. 

Η κύρια υδρολογική λεκάνη του υδατικού διαµερίσµατος είναι εκείνη του Στρυµόνα ή 

ακριβέστερα, το κατάντη τµήµα της ευρύτερης λεκάνης του Στρυµόνα, της οποίας το 

ανάντη τµήµα βρίσκεται σε βουλγαρικό έδαφος. Εκτός από το Στρυµόνα, στο 

διαµέρισµα υπάρχουν και πολλά µικρά υδατορεύµατα, κυρίως παραλιακά, από τα οποία 

τα σηµαντικότερα είναι ο Μαρµαράς, που αποχετεύει τα νερά της Πιερίας 

Κοιλάδας(µεταξύ Παγγαίου και Συµβόλου Όρους) και το ρέµα Νέας Καρβάλης στο 

ανατολικό πεδινό τµήµα του διαµερίσµατος. Άξια αναφοράς είναι ακόµη η ιδιόµορφη 

κλειστή λεκάνη Οχυρού στα βόρεια του διαµερίσµατος. Στο υδατικό διαµέρισµα 

σχηµατίζονται επίσης οι µικρές φυσικές λίµνες των Μαγγάνων και της Χρυσούπολης, 

ενώ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η τεχνητή λίµνη Κερκίνη στον άνω ρου του 

Στρυµόνα, η οποία έχει κατασκευαστεί µε κύριο στόχο την ανάσχεση των πληµµυρών 

του ποταµού και αποτελεί σήµερα έναν από τους σηµαντικότερους υγρότοπους της 

χώρας(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(12) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης 

Αποτελεί τµήµα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Περιλαµβάνει τους Νοµούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και µεγάλο µέρος των Νοµών 

Καβάλας και ∆ράµας. Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαµερίσµατος είναι οι λεκάνες 

του Έβρου, Νέστου, Φιλιουρή και Ξηρορέµατος(Κοµψάτου)(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(13) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης 

Περιλαµβάνει τους Νοµούς Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Οι δύο 

µεγαλύτερες υδρολογικές λεκάνες του νησιού είναι των ποταµών Γεροπόταµου και 
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Αναποδάρη, έκτασης 553km2 και 537km2 αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονται στο νότιο 

τµήµα του νησιού, στην περιοχή της Μεσσαράς(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

(14) Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου 

Περιλαµβάνει τα νησιωτικά συγκροτήµατα των Νοµών Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου, 

Λέσβου, Σάµου και Χίου. Απαρτίζεται δηλαδή από όλα τα νησιά των Περιφερειών 

Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, εκτός από τη Μακρόνησο και τα Κύθηρα. Σε ό,τι αφορά το 

υδρολογικό ισοζύγιο είναι άξιο αναφοράς ότι η κατανοµή της ξηράς στο σύνολο του 

υδατικού διαµερίσµατος δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µεγάλων υδρολογικών λεκανών στο 

σύνολο των νησιών. Η µεγαλύτερη υδρολογική λεκάνη του διαµερίσµατος είναι της 

Καλλονής της Λέσβου, µε έκταση 270km2. Για το λόγο αυτό η εκτίµηση του υδατικού 

διαµερίσµατος γίνεται λαµβάνοντας ως υδρολογική και υδρογεωλογική ενότητα, κάθε 

νησί ξεχωριστά(ΥΠΑΝ κ.α., 2003). 

 

5.7.2.2. Σχέσεις και Εξαρτήσεις Μεταξύ των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων 

Σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας µας, η 

µεταφορά νερού µεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων µε τεχνητές ή φυσικές 

διαδικασίες(κατασκευή έργων και υπόγειοι υδατικοί πόροι αντίστοιχα) δηµιουργεί 

σχέσεις εξάρτησης µεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων, οι οποίες εκφράζονται µε 

σχετική διαχειριστική πολιτική και στα δύο µέρη. Τέτοιες περιπτώσεις εξάρτησης είναι 

αυτές που δηµιουργούνται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Υφιστάµενα Έργα Μεταφοράς από Επιφανειακούς Υδατικούς Πόρους, Όπως: 

♦ Στο υδατικό διαµέρισµα Αττικής (06) από τα υδατικά διαµερίσµατα Ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδας (07) και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (04), για την ύδρευση της 

Αθήνας(Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, υπόγειοι υδροφορείς). 

♦ Στο υδατικό διαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας (10) από το υδατικό διαµέρισµα 

∆υτικής Μακεδονίας (09), για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης(πηγές Αραβησσού, 

Αλιάκµονας). 

♦ Στο υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (04) από το υδατικό διαµέρισµα 

Ηπείρου (05), για την ύδρευση της Λευκάδας(πηγές Αγίου Γεωργίου). 

♦ Στο υδατικό διαµέρισµα Θεσσαλίας (08) από το υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς 

Ελλάδας (04), για την ύδρευση της Καρδίτσας και την άρδευση της περιοχής 

(ταµιευτήρας Πλαστήρα). 

2. Προγραµµατιζόµενα Έργα Μεταφοράς από Επιφανειακούς Υδατικούς Πόρους, 

Όπως: 

♦ Στο υδατικό διαµέρισµα Θεσσαλίας (08) από το υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς 

Ελλάδας (04), για την άρδευση του Θεσσαλικού Κάµπου, τον εµπλουτισµό του 

Πηνειού και για παραγωγή ενέργειας(εκτροπή Αχελώου). 
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♦ Στο υδατικό διαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας (11) από το υδατικό διαµέρισµα 

Θράκης (12) για τον εµπλουτισµό του Νέστου. 

3. Φυσική Μεταφορά Υπόγειων Υδατικών Πόρων, Όπως: 

♦ Μεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων ∆υτικής Πελοποννήσου (01), Βόρειας 

Πελοποννήσου (02) και Ανατολικής Πελοποννήσου (03), από τον πλούσιο κοινό 

υδροφορέα της Κεντρικής Πελοποννήσου. 

♦ Μεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων Θεσσαλίας (08) και ∆υτικής Μακεδονίας (09), 

από τις πηγές ∆ίου. 

Σηµειώνεται ότι οι εξαρτήσεις αυτές απεικονίζονται στο σχετικό χάρτη του 

παραρτήµατος της εργασίας. 

 Πέραν των σχέσεων, υπάρχουν επιπρόσθετα και εξαρτήσεις που δηµιουργούνται 

µεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων από υδατικούς πόρους άλλων χωρών, και 

συγκεκριµένα των βόρειων γειτόνων της Ελλάδας. Τέτοια είναι τα διαµερίσµατα που 

καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών τους σε νερό, είτε από διακρατικούς 

ποταµούς, είτε από λίµνες, των οποίων διαµοιράζονται τους πόρους µε τις όµορες χώρες. 

Αυτά τα διαµερίσµατα είναι: 

♦ Το υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας (09)(λίµνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα 

µε Αλβανία και FYROM, Σακουλέβας µε FYROM). 

♦ Το υδατικό διαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας (10)(ποταµός Αξιός και λίµνη 

∆οϊράνη µε FYROM). 

♦ Το υδατικό διαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας (11)(ποταµός Στρυµόνας µε 

Βουλγαρία). 

♦ Το υδατικό διαµέρισµα Θράκης (12)(ποταµοί Νέστος µε Βουλγαρία και Έβρος- 

Άρδας-Ερυθροπόταµος µε Βουλγαρία και Τουρκία)(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 

2007:619-20). 

 

5.7.2.3. Πρόταση Αναθεώρησης των Υφιστάµενων Υδατικών ∆ιαµερισµάτων 

Παρόλο που το υπάρχον καθεστώς των 14 υδατικών διαµερισµάτων είναι 

υδρολογικά ορθό, εντούτοις παρουσιάζει προβλήµατα, τα οποία σχετίζονται κατά κύριο 

λόγο µε διαχειριστικά θέµατα, καθώς επιφανειακές και υπόγειες πηγές υδάτων που 

βρίσκονται σε ένα υδατικό διαµέρισµα, παρέχουν νερό το οποίο οδηγείται για 

κατανάλωση σε κάποιο άλλο υδατικό διαµέρισµα(Βαράνου κ.α., 2005:15). Εκτός αυτού, 

σηµαντικά είναι και τα προβλήµατα σύγχυσης που παρατηρούνται µεταξύ των 

αρµοδιοτήτων στις περιφερειακές διοικήσεις, καθώς ο αριθµός των περιφερειών της 

χώρας µας είναι περίπου ίδιος µε τον αριθµό των υδατικών διαµερισµάτων(13 

Περιφέρειες και 14 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα αντίστοιχα). Έτσι λοιπόν, πολλές διοικητικές 

περιφέρειες εµπίπτουν εντός των ορίων ενός υδατικού διαµερίσµατος, δυσχεραίνοντας τη 

 - 190 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

διαχείριση αυτού και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πέραν αυτών, αξίζει να ειπωθεί 

ότι υπάρχουν αρκετές περιοχές της χώρας µας, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικό υδατικό 

και διοικητικό διαµέρισµα, καθώς και παραδείγµατα λεκανών απορροής που 

"διασχίζουν" πολλές διοικητικές περιφέρειες, µε αποτέλεσµα έτσι να δηµιουργούνται 

ουσιαστικά προβλήµατα συντονισµού µεταξύ των φορέων, µε άµεσο αντίκτυπο στη 

διαχείριση των ποταµών(Μιµίκου, 2006). Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που 

αποδεικνύουν τα ανωτέρω προβλήµατα. 
Πίνακας 5.7.3.: Τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα και Οι ∆ιοικητικές Περιφέρειες της Χώρας µας 

Υδατικά ∆ιαµερίσµατα (14) ∆ιοικητικές Περιφέρειες (13) 

GR01 ∆υτικής Πελοποννήσου 1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

GR02 Βόρειας Πελοποννήσου 2. Κεντρικής Μακεδονίας 

GR03 Ανατολικής Πελοποννήσου 3. ∆υτικής Μακεδονίας 

GR04 ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 4. Ηπείρου 

GR05 Ηπείρου 5. Θεσσαλίας 

GR06 Αττικής 6. Ιονίων Νήσων 

GR07 Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 7. ∆υτικής Ελλάδας 

GR08 Θεσσαλίας 8. Στερεάς Ελλάδας 

GR09 ∆υτικής Μακεδονίας 9. Αττικής 

GR10 Κεντρικής Μακεδονίας 10. Πελοποννήσου 

GR11 Ανατολικής Μακεδονίας 11. Βορείου Αιγαίου 

GR12 Θράκης 12. Νοτίου Αιγαίου 

GR13 Κρήτης 13. Κρήτης 

GR14 Νησιών Αιγαίου - 

  Πηγή: Μιµίκου, 2006                                                                                              Επεξεργασία: Ιδία 

Πίνακας 5.7.4.: Εµπλεκόµενες ∆ιοικητικές Περιφέρειες Εντός των Ορίων Ενός  

                          Υδατικού ∆ιαµερίσµατος  
Υδατικά ∆ιαµερίσµατα ∆ιοικητικές Περιφέρειες 

GR01 ∆υτικής Πελοποννήσου 7, 10: ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου 

GR02 Βόρειας Πελοποννήσου 7, 10: ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου 

GR03 Ανατολικής Πελοποννήσου 9, 10: Αττικής, Πελοποννήσου 

GR04 ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 4, 5, 6, 7, 8: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής 

Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας  

GR05 Ηπείρου 3, 4, 6, 7: ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, 

∆υτικής Ελλάδας   

GR06 Αττικής 7, 9, 10: ∆υτικής Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου  

GR07 Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 5, 7, 9: Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, Αττικής   

GR08 Θεσσαλίας 2, 3 5, 8: Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, 

Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας  

GR09 ∆υτικής Μακεδονίας 2, 3: Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας   

GR10 Κεντρικής Μακεδονίας 2, 8: Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας  

GR11 Ανατολικής Μακεδονίας 1, 2: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 

Μακεδονίας  

GR12 Θράκης 1: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

GR13 Κρήτης 13: Κρήτης 

GR14 Νησιών Αιγαίου 11, 12: Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 

Πηγή: Μιµίκου, 2006                                                                                      Επεξεργασία: Ιδία 
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Πίνακας 5.7.5.: Περιοχές που Ανήκουν σε ∆ιαφορετικό Υδατικό και ∆ιοικητικό ∆ιαµέρισµα 
Περιοχή Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆ιοικητική Περιφέρεια 

Κύθηρα GR03 Ανατολικής Πελοποννήσου 9. Αττικής 

Κέρκυρα GR05 Ηπείρου 11. Ιονίων Νήσων 

Λευκάδα GR04 ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 11. Ιονίων Νήσων 

Β. Σποράδες GR07 Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 5. Θεσσαλίας 

Σκύρος GR07 Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 8. Στερεάς Ελλάδας 

Άθως, Χαλκιδική GR10 Κεντρικής Μακεδονίας 13. Στερεάς Ελλάδας 

Μέθανα, Γαλατάς GR03 Ανατολικής Πελοποννήσου 9. Αττικής 

Λουτράκι GR06 Αττικής 10. Πελοποννήσου 

Πηγή: Μιµίκου, 2006                                                                                      Επεξεργασία: Ιδία 
Πίνακας 5.7.6.: Λεκάνες Απορροής που ∆ιασχίζουν Πολλαπλές ∆ιοικητικές Περιφέρειες 

Λεκάνη Απορροής Αρµόδιες ∆ιοικητικές Περιφέρειες 

GR02 Αλιάκµονα 2. Κεντρικής Μακεδονίας  

3. ∆υτικής Μακεδονίας 

GR06 Στρυµόνα 1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

2. Κεντρικής Μακεδονίας 

GR15 Αχελώου 4. Ηπείρου 

5. Θεσσαλίας 

7. ∆υτικής Ελλάδας 

8. Στερεάς Ελλάδας 

GR21 Μόρνου 7. ∆υτικής Ελλάδας 

8. Στερεάς Ελλάδας 

Ύδρευση Αττικής 

GR25 Ασωπού 8. Στερεάς Ελλάδας 

9. Αττικής 

GR29 Αλφειού 7. ∆υτικής Ελλάδας 

10. Πελοποννήσου 

Πηγή: Μιµίκου, 2006                                                                                      Επεξεργασία: Ιδία 

Λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη το Ε.Μ.Π., προτείνε στο πρόσφατο 

παρελθόν νέα διαµερισµατοποίηση της χώρας µας σε 7 υδρολογικές περιφέρειες, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων αναλύονται στους παρακάτω πίνακες. 
Πίνακας 5.7.7: Οι Προτεινόµενες 7 Υδρολογικές Περιφέρειες 

Αριθµός Ονοµασία Περιφέρειας Νήσοι 

01 Πελοποννήσου Ζακύνθου και Κεφαλληνίας 

02 ∆υτικής Στερεάς-Ηπείρου Ιονίου(Εκτός Ζακύνθου και 

Κεφαλληνίας) 

03 Θεσσαλίας  

04 Ανατολικής Στερεάς-Αττικής Αιγαίου(εκτός Θάσου και 

Σαµοθράκης) 

05 ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας  

06 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Θάσου και Σαµοθράκης 

07 Κρήτης  

      Πηγή: Μιµίκου, 2005 
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Πίνακας 5.7.8.: Η Έκταση και η Περίµετρος των Προτεινόµενων Υδρολογικών Περιφερειών 
Προτεινόµενη Υδρολογική 

Περιφέρεια 

Επιφάνεια Υδρολογικής 

Περιφέρειας(Km2) 

Περίµετρος Υδρολογικής 

Περιφέρειας(Km) 

01 22.651 2.117 

02 17.855 2.467 

03 13.719 960 

04 26.844 8.030 

05 23.780 1.662 

06 18.513 1.389 

07 8.197 1.112 

  Πηγή: Μιµίκου, 2005 

 Πίνακας 5.7.9.: Τα Χαρακτηριστικά των Προτεινόµενων Υδρολογικών Περιφερειών 
α/α Ονοµασία Επιφάνεια(Km2) Συγχώνευση Κοινά Χαρακτηριστικά Κεντρική 

∆ιεύθυνση 

Παρατηρήσεις 

01 Πελοποννήσου 22.651 (01) ∆υτ. Πελοπόννησος 

(02) Βόρ. Πελοπόννησος 

(03) Ανατ. Πελοπόννησος 

Νήσοι Ζακύνθου και 

Κεφαλληνίας  

Κοινά όρια, παρόµοιο 

µέγεθος επιφάνειας, όµοιος 

τύπος και ρυθµός ανάπτυξης 

Τρίπολη Καλύτερη διαχείριση 

µε έµφαση στα 

υπόγεια(υπεράντληση) 

και στα παράκτια 

ύδατα  

02 ∆υτ. Στερεάς και 

Ηπείρου 

17.855 (04) ∆υτ. Στερεά 

(05) Ήπειρος 

Νήσοι Ιονίου πλην Ζακύνθου 

και Κεφαλληνίας 

Κοινά όρια, σχεδόν ίση 

επιφάνεια, παρόµοιες 

γεωµορφολογικές, 

κλιµατολογικές και 

υδρολογικές συνθήκες 

Ιωάννινα ∆ιαχείριση 

πλεονασµατικού 

υδατικού δυναµικού  

για καλύτερη 

ανάπτυξη αλλά και για 

ενίσχυση 

ελλειµµατικών 

περιοχών  

03 Θεσσαλίας 13.719 (08) Θεσσαλία 

Μικρό Μέρος Ανατ. Στερεάς 

Συνένωση µικρών λεκανών 

µε χειµαρική ροή και 

µεταφορά φερτών 

Λάρισα Ανεπαρκείς πόροι για 

κάλυψη αρδευτικών 

αναγκών, διαχείριση 

υπογείων υδάτων 

04 Ανατ. Στερεάς 

και Αττικής 

26.844 (06) Αττική 

(07) Ανάτ. Στερεά και Εύβοια 

(14) Νήσοι Αιγαίου πλην 

Θάσου και Σαµοθράκης 

Λεκάνη Ευήνου/Μόρνου 

Κοινά όρια, παρόµοιες 

κλιµατολογικές συνθήκες 

και γεωµορφολογικά 

χαρακτηριστικά 

Αθήνα Ορθολογική 

διαχείριση 

υδρολογικού 

συστήµατος Αττικής, 

ενιαία διαχείριση 

νήσων 

05 ∆υτ. και 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

23.780 (09) ∆υτ. Μακεδονία 

(10) Κεντρ. Μακεδονία 

Παρόµοιες γεωµορφολογικές 

και κλιµατολογικές 

συνθήκες 

Θεσσαλονίκη Υδροδότηση 

Θεσσαλονίκης, 

διαχείριση των δέλτα, 

διακρατικά ποτάµια 

και λίµνες 

06 Θράκης και 

Ανάτ. 

Μακεδονίας 

18.153 (11) Ανάτ. Μακεδονία 

(12) Θράκη 

Νήσοι Θάσου και Σαµοθράκης 

Κοινά όρια, παρόµοια 

γεωµορφολογία, όµοιες 

υδρολογικές και κλιµατικές 

συνθήκες 

Κοµοτηνή ∆ιαχείριση 

συστηµάτων για 

παραγωγή 

υδροηλεκτρικής 

ενέργειας 

07 Κρήτης 8.197 (13) Κρήτη  Ηράκλειο Ελλειµµατικό 

ισοζύγιο στα 

ανατολικά, 

υφαλµύρωση 

υπογείων υδάτων 

Πηγή: Μιµίκου, 2005     
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Κλείνοντας, σηµειώνεται ότι οι παραπάνω υδρολογικές περιφέρειες απεικονίζονται στο 

σχετικό χάρτη, στο παράρτηµα της εργασίας.  
           

5.8. Ισπανία 

 Η Ισπανία, ακολουθώντας τα πρόσφατα παραδείγµατα της Ελλάδας(Άρθρο 24 του 

Συντάγµατος του 1975) και της Πορτογαλίας(Άρθρο 56 του Συντάγµατος) συµπεριέλαβε 

το περιβάλλον στις Συνταγµατικές ρυθµίσεις. Ειδικότερα, το Άρθρο 45 του Ισπανικού 

Συντάγµατος του 1978, αναφέρει σχετικά µε το περιβάλλον τα εξής: 

 Όλοι έχουν το δικαίωµα να απολαύσουν ένα περιβάλλον, κατάλληλο για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και έχουν καθήκον να το διατηρούν. 

 Οι δηµόσιες αρχές θα επιβλέπουν την ορθολογική χρήση όλων των φυσικών 

διαθεσίµων, µε σκοπό την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και 

την υπεράσπιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, προσφεύγοντας στην 

απαραίτητη κοινωνική αλληλεγγύη. 

 Θα επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις ενάντια σε εκείνους, οι οποίοι παραβιάζουν τις 

διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, σύµφωνα µε όρους, τους οποίους θα θέσει ο νόµος 

και σε περίπτωση που το επιβάλλει η περίσταση, θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις 

και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση της ζηµιάς(Παναγόπουλος, 2001:237).  

Αρµόδιο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ισπανία είναι το Υπουργείο 

∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Περιβάλλοντος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

κατάρτιση του Γενικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για όλη την επικράτεια. Το 

κράτος εκχωρεί αρµοδιότητες, σχετικές µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην 

περιφέρεια, µόνο στις περιπτώσεις που οι υδατικοί πόροι περιλαµβάνονται συνολικά στα 

διοικητικά όρια της κάθε περιφέρειας. Επειδή όµως κατά το πλείστον στην Ισπανία 

υπάρχουν µεγάλες λεκάνες ποταµών, οι οποίες εκτείνονται έξω από τα διοικητικά όρια 

των περιφερειών, η διαχείριση των υδατικών πόρων σε γενικές γραµµές ασκείται από την 

κεντρική διοίκηση. 

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 1978, η χώρα έχει χωριστεί σε δεκαεπτά αυτόνοµες 

περιφέρειες, οι οποίες ασκούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων που βρίσκονται στα 

διοικητικά τους όρια(ΥΠΑΝ κ.α., 2003:365). Έτσι, σύµφωνα µε το Άρθρο 149, παρ. 1.23 

το Κράτος έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα θέσπισης της βασικής νοµοθεσίας για την 

προστασία του περιβάλλοντος, ενώ στις αυτόνοµες περιφέρειες επιφυλάσσεται η εξουσία 

να θεσπίζει συµπληρωµατικούς κανόνες προστασίας. Η βασική, κρατικής προέλευσης 

νοµοθεσία, η οποία ρυθµίζει ζητήµατα, που ανάγονται στους υδατικούς πόρους είναι ο 

νόµος 29 της 02 Αυγούστου του 1985, ο οποίος ρυθµίζει τα σχετικά ζητήµατα µε τα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Οι συγκεκριµένες κατηγορίες υδάτων ανήκουν στα 

δηµόσια κτήµατα και προστατεύονται από τις αρµόδιες διοικήσεις υδάτων. Σηµειώνεται 

ότι η προστασία των υδάτων στοχεύει στα εξής: 
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• Στην επίτευξη και διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας των υδάτων. 

• Στην παρεµπόδιση συγκέντρωσης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων στο 

υπέδαφος, τα οποία είναι ικανά να µολύνουν τα υπόγεια ύδατα. 

• Στην αποφυγή οιασδήποτε άλλης ενέργειας, η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει την 

υποβάθµιση των υδάτων(Παναγόπουλος, 2001:238). 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων, 

Μεταφορών και Περιβάλλοντος ασκείται σε τρεις τοµείς: 

♦ Τοµέας ∆ηµόσιων Έργων. 

♦ Τοµέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. 

♦ Λοιπές Αρµοδιότητες υπό το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου. 

Πιο αναλυτικά, οι αρµοδιότητες κατά τοµέα διοίκησης περιγράφονται παρακάτω. 

1. Τοµέας ∆ηµοσιών Έργων 

Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό των έργων, που εντάσσονται σε ένα συνολικό 

πρόγραµµα επενδύσεων για την κατασκευή υποδοµής. Εκτιµά τη σκοπιµότητα των 

έργων, την οικονοµική αποδοτικότητά τους και τις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Επίσης 

είναι υπεύθυνο για τη εκπόνηση του Γενικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων 

και του Γενικού Σχεδίου ∆ιάταξης των Έργων. Στο τµήµα αυτό λειτουργούν το Εθνικό 

Συµβούλιο Υδάτων ως συµβουλευτικό όργανο, καθώς και η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Υδραυλικών Έργων, που είναι το κατ’ εξοχήν όργανο µε αρµοδιότητα στη διαχείριση 

των υδατικών πόρων.  

Το Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων είναι συµβουλευτικό όργανο στα θέµατα διαχείρισης 

υδάτων και σε αυτό συµµετέχουν η κεντρική διοίκηση και οι αυτόνοµες περιφέρειες, οι 

υπηρεσίες υδάτων των λεκανών ποταµών, καθώς και άλλοι επαγγελµατικοί και 

κοινωνικοί φορείς, που εκπροσωπούν ανταγωνιστικές χρήσεις νερού. Το Εθνικό 

Συµβούλιο Υδάτων παρέχει τα στοιχεία που αφορούν στην κατάρτιση του Γενικού 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων, πριν αυτό κατατεθεί για έγκριση στη Βουλή. 

Τέτοιου είδους στοιχεία είναι τα υδρολογικά σχέδια ανάπτυξης κάθε υδρολογικής 

λεκάνης, τα ζητήµατα που αφορούν σε περισσότερες από µία υπηρεσίες υδάτων σε 

επίπεδο λεκάνης ποταµού, καθώς και ζητήµατα χρήσης του νερού. Ακόµη, το Εθνικό 

Συµβούλιο Υδάτων είναι υπεύθυνο για τη χάραξη των κατευθύνσεων της έρευνας και 

των µελετών των υδατικών πόρων που αφορούν στη χρήση, διατήρηση, ανανέωση, 

επεξεργασία, και στην οικονοµική διάσταση των νερών. 

Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Υδραυλικών Έργων είναι οι ακόλουθες: 

• Έχει την αρµοδιότητα προπαρασκευής, παρακολούθησης και τροποποίησης του 

Εθνικού Σχεδίου Γενικής ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων. 

• Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των έργων που γίνονται σύµφωνα µε τα διάφορα 

σχέδια ανάπτυξης. 
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• Είναι αρµόδια για τη σύνταξη µελετών και έργων, καθώς και για τη λειτουργία, τον 

έλεγχο και τη διατήρηση των υπόγειων υδροφορέων που ανήκουν στην γενικότερη 

επικράτεια. 

Σηµειώνεται ότι η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Υδραυλικών Έργων αποτελείται από τέσσερα 

Τµήµατα:  

• Το Τµήµα Υδρολογικού Σχεδιασµού. 

• Το Τµήµα ∆ιοίκησης και Κανονισµών.  

• Το Τµήµα Μελετών και Έργων και  

• τη Γεωλογική Υπηρεσία. 

2. Τοµέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 

Έχει την αρµοδιότητα της χάραξης εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία 

αποσκοπεί στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και στην ορθολογική χρήση των 

εθνικών πόρων, στο συντονισµό των δραστηριοτήτων της δηµόσιας διοίκησης που 

αφορούν σε περιβαλλοντική πολιτική, και στην εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών και 

των µελετών που εκτιµούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων ή στον καθορισµό 

περιβαλλοντικών πολιτικών για αστικές περιοχές. 

Ο κύριος κορµός του Τµήµατος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος είναι η Υπηρεσία 

Ποιότητας των Υδάτων, που ασχολείται µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

ποιότητας των υδάτων, τη διάθεση κάθε είδους αποβλήτων ανά την επικράτεια, και το 

σχεδιασµό και την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. 

3. Τοµέας υπό το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου 

Εποπτεύει εννέα υπηρεσίες υδάτων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κατασκευή 

όλων των υδραυλικών έργων ανά την επικράτεια, καθώς επίσης και για τη διαχείριση των 

υδατικών πόρων και τον έλεγχο των υδραυλικών έργων στα όρια της λεκάνης του 

ποταµού για την οποία κάθε υπηρεσία είναι αρµόδια. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα αυτού του τύπου διαχείρισης είναι τα εξής: 

• Γίνεται αποδεκτή η λεκάνη ως η µονάδα εκείνη στην οποία ασκείται η διαχείριση των 

υδατικών πόρων. 

• Επιτυγχάνεται η ολοκληρωµένη ανάπτυξη και προστασία των υδατικών πόρων εντός 

της λεκάνης. 

• Επιτυγχάνεται η αποκέντρωση και η εναρµονισµένη λειτουργία υπηρεσιών σε 

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

• Ελέγχονται οι κανόνες προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος(ΥΠΑΝ κ.α., 

365-67). 
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5.9. Ιταλία 

 Το Σύνταγµα της Ιταλίας του 1947 περιέχει διάταξη περί προστασίας του 

περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, το Άρθρο 9, παρ. 2 του Συντάγµατος ορίζει ότι το Κράτος 

προστατεύει το τοπίο και την ιστορική και καλλιτεχνική κληρονοµιά του Έθνους. 

Εποµένως, η έννοια του περιβάλλοντος έχει ευρύ περιεχόµενο και επιβάλλει στο 

νοµοθέτη και στη διοίκηση να µεριµνούν για την προστασία του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω ρύθµιση αποτελεί την παλαιότερη προσπάθεια 

του Συνταγµατικού Νοµοθέτη που ισχύει έως σήµερα.  

 Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος έγινε µε την 

ψήφιση του Ν.319 της 10.05.1976 περί της προστασίας των υδάτων. Παρά την επίδειξη 

µεγάλου δηµόσιου ενδιαφέροντος και την άσκηση πιέσεων, ο Ν.319 δεν τέθηκε σε 

εφαρµογή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η εκτέλεση µερικών από τις σηµαντικές 

διατάξεις του αναβλήθηκε έως το 1980. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στο γεγονός ότι πολλές ιδιωτικές βιοµηχανίες ήταν πολύ µακριά από τα πρότυπα, τα 

οποία έθετε ο νόµος, ούτως ώστε η έγκαιρη συµµόρφωση να είναι αδύνατη και να 

απαιτείται πλέον σταδιακή προσέγγιση. 

 Ο εν λόγω νόµος ρυθµίζει απορρίψεις στα επιφανειακά ύδατα, στο έδαφος και στο 

υπέδαφος και αφορά απορρίψεις υγρών ή ηµίυγρων αποβλήτων. Πέραν αυτού, κάνει 

διάκριση µεταξύ "αστικών υδάτων" και "βιοµηχανικών υδάτων". Οι ποινές που 

προβλέπει για τους παραβάτες είναι αυστηρές και όλες έχουν ποινικό χαρακτήρα. Έτσι, 

µια απόρριψη άνευ άδειας τιµωρείται µε πρόστιµο έως 10 εκατοµµύρια λιρέτες ή µε 

φυλάκιση από 2 µήνες έως 2 χρόνια. Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι µια έγκριση 

απόρριψης προβλέπει πάντα ποινή φυλάκισης, όταν η απόρριψη υπερβαίνει ορισµένα 

ελάχιστα πρότυπα. Επίσης, σύµφωνα µε τον Ν.689 της 24.11.1981 εάν µια απόρριψη 

υπερβαίνει τα ελάχιστα πρότυπα του Ν.319, τότε η εταιρία, η οποία την προκάλεσε θα 

αποκλεισθεί από την πρόκληση σε συµβάσεις του ∆ηµοσίου για µια περίοδο, την οποία 

θα κρίνει ο δικαστής. Σηµειώνεται ότι πέραν των ποινικών κυρώσεων, οι ρυπαίνοντες 

είναι δυνατόν να υποστούν αστικές ή διοικητικές κυρώσεις. 

 Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι το κύριο πρόβληµα στην Ιταλία είναι η 

ουσιαστική εφαρµογή των Οδηγιών. Η περιφερειακή ή τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζει 

συχνά δυσχέρειες σε ό,τι αφορά την επιβολή και τον έλεγχο της ουσιαστικής εφαρµογής 

των διατάξεων, ενώ παρουσιάζονται επιπρόσθετα σηµαντικές διαφορές από τη µια 

περιφέρεια στην άλλη. Σηµαντικό πρόβληµα είναι επίσης ότι ορισµένες Οδηγίες 

ελέγχονται ανεπαρκώς, όπως η Οδηγία 74/464/ΕΟΚ, ενώ άλλες δεν τηρούνται στον ίδιο 

βαθµό σε όλη την επικράτεια της χώρας, όπως η Οδηγία 76/160/ΕΟΚ(Παναγόπουλος, 

2001:241). 
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5.10. Κύπρος 

 Κατά γενική οµολογία, η νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σχετικά µε την 

προστασία του περιβάλλοντος είναι εντυπωσιακή. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω 

νόµοι: 

• Νόµος 1/1971 περί αποχετευτικών συστηµάτων. 

• Κυρωτικός Νόµος της Σύµβασης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας ζωής και 

των φυσικών οικοτόπων 24/1988. 

• Ν.69/1991 και Ν.76(Ι)/1992 περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών.  

• Ν.87(Ι)/2001 περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης(παρακολούθηση και έλεγχος). 

• Κυρωτικός Νόµος της διεθνούς Σύµβασης για τους υγροτόπους διεθνούς σηµασίας 

8(ΙΙΙ)/2001(Καράκωστας, 2000). 

• Ν.13(Ι)/2004 Περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, ο οποίος εναρµονίζει την 

εθνική νοµοθεσία της Κύπρου µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.    

Στην Κύπρο την αρµοδιότητα της υδατικής πολιτικής έχει το Συµβούλιο Υπουργών, που 

απαρτίζεται από τα τέσσερα συναρµόδια υπουργεία για τους υδατικούς πόρους: 

• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  

• Υπουργείο Εσωτερικών.  

• Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εµπορίου και  

• Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 

Το Γραφείο Προγραµµατισµού(Planning Bureau), που είναι το ανώτατο όργανο 

οικονοµικού συντονισµού της κυβέρνησης, έχει µεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

των υδατικών πόρων, την οποία χρηµατοδοτεί µε µεγάλο ποσοστό του συνολικού 

προϋπολογισµού. 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι το κατ’ εξοχήν 

αρµόδιο υπουργείο για την ανάπτυξη των υδατικών πόρων, µέσω του Τµήµατος 

Ανάπτυξης Υδάτων, του Τµήµατος Γεωλογικών Απογραφών και του Τµήµατος 

Γεωργίας. Οι αρµοδιότητές του περιλαµβάνουν, εκτός από τις αρδεύσεις, και όλα τα 

υπόλοιπα σχετικά θέµατα µε την ανάπτυξη των υδατικών πόρων. Ειδικότερα, το Τµήµα 

Ανάπτυξης Υδάτων του Υπουργείου είναι υπεύθυνο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή 

της υδατικής πολιτικής της Κύπρου. Συντονίζει τη διαχείριση και τα αναπτυξιακά 

προγράµµατα των υδατικών πόρων µαζί µε άλλα συναρµόδια τµήµατα του ίδιου 

υπουργείου, µε άλλα υπουργεία και µε υπηρεσίες διανοµής υδάτων. Είναι επίσης 

υπεύθυνο για το σχεδιασµό και την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυµάτων σε τοπικό επίπεδο. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το αρµόδιο υπουργείο για το σχεδιασµό των 

υδατικών πόρων σε τοπικό επίπεδο, δια µέσου των περιφερειακών του υπηρεσιών. Πιο 
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συγκεκριµένα, είναι αρµόδιο για τις υδρεύσεις και για την έκδοση αδειών γεωτρήσεων 

για όλες τις χρήσεις(ΥΠΑΝ κ.α., 2003:368-69). 

Κλείνοντας, µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονοδιάγραµµα που έχει θέσει η 

Κύπρος για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, το οποίο µπορεί να 

αποτελέσει παράδειγµα προς µίµηση για τη χώρα µας και για αυτό παρατίθεται 

ακολούθως: 

1. Εντός του 2007: 

α)Η Κύπρος θα έχει σχεδιάσει τα δίκτυα παρακολούθησης των υδάτων. 

β)Η συστηµατική παρακολούθηση των υδάτων θα αρχίσει εντός του 2007. Αυτό θα 

αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό και την εφαρµογή κάποιου προγράµµατος µέτρων 

για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα της 

Κύπρου έως το 2009. 

2. 02/04/2007  

∆ηµοσίευση του χρονοδιαγράµµατος και προγράµµατος εργασιών που οδηγεί στη 

διαµόρφωση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Υδάτων το 2009. 

3. Απρίλιος 2007 έως Οκτώβριος 2007 

Α΄ Φάση διαβούλευσης µε το κοινό: Το χρονοδιάγραµµα και πρόγραµµα εργασιών 

διατίθεται στο κοινό για µια εξάµηνη περίοδο προς διατύπωση παρατηρήσεων του 

σχετικού εγγράφου. Παράλληλα, το κοινό ενηµερώνεται για την κοινοτική Οδηγία 

2000/60, τους στόχους της Ε.Ε. και τις προθεσµίες υλοποίησης αυτών. 

4. Μέχρι τις 13/02/2008 

∆ηµοσίευση της Έκθεσης επισκόπησης σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης των υδάτων. 

5. ∆εκέµβριος 2007 έως Ιούνιος 2008 

 Β΄ Φάση διαβούλευσης µε το κοινό: Η Έκθεση επισκόπησης σηµαντικών ζητηµάτων 

διαχείρισης των υδάτων θα διατεθεί στο κοινό για εξάµηνη περίοδο προς διατύπωση 

παρατηρήσεων και για δηµόσια διαβούλευση. Το κοινό και οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα 

έχουν τη δυνατότητα να µελετήσουν την εν λόγω Έκθεση, και σε περίπτωση που έχουν 

κάτι να σχολιάσουν ή να προσθέσουν, όπως για παράδειγµα κάποιο πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουν οι ίδιοι ή τυγχάνει να γνωρίζουν, και το οποίο δε συµπεριλαµβάνεται στη 

δηµοσιευµένη έκθεση. Η έκθεση αυτή µετά από τις διατυπωµένες απόψεις που θα 

συλλεχθούν κατά την εξάµηνη περίοδο, θα βοηθήσει στην κατάρτιση ενός 

Προκαταρκτικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Υδάτων(Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταµού) για όλη την Κύπρο, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πιθανά 

προβλήµατα, και προτείνοντας τις περισσότερο ρεαλιστικές λύσεις.      

6. Μέχρι το Τέλος του 2008 

∆ηµοσίευση ενός Προκαταρκτικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδάτων. 
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7. Ιανουάριος 2009 έως Ιούνιος 2009 

Γ΄ Εκστρατεία διαβούλευσης µε το κοινό: Σε αυτή την εξάµηνη περίοδο το κοινό και οι 

ενδιαφερόµενοι φορείς θα έχουν ακόµη µια ευκαιρία να ενηµερωθούν για τους 

σχεδιασµούς που θα γίνονται σε σχέση µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Στη 

γ΄φάση θα έχουν επίσης µια ευκαιρία να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους, ούτως 

ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασµό του οριστικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης των 

Υδάτων. Επιπλέον, λόγω της πολυδιάστατης φύσης του σχεδίου αυτού θα υπάρξουν 

διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους, έτσι ώστε να επιτευχθεί στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό η αλληλοκατανόηση µεταξύ των χρηστών και διαχειριστών, αλλά και να 

επιτευχθεί η αποδοχή του από το κοινωνικό σύνολο. 

8. Μέχρι το Τέλος του 2009   

Κατάρτιση ενός προγράµµατος εφαρµογής των κατάλληλων µέτρων για την επίτευξη των 

στόχων του Πρώτου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού. 

9. Μέχρι το Τέλος του 2012 

Εφαρµογή προγράµµατος κατάλληλων µέτρων για την επίτευξη των στόχων του Πρώτου 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού. 

10. ∆εκέµβριος 2015 

Επίτευξη των κύριων περιβαλλοντικών στόχων του πρώτου Σχεδίου ∆ιαχείρισης των 

Υδάτων. 

11. ∆εκέµβριος 2015 και κάθε 6 Έτη Μέχρι το 2027 

Αναθεώρηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης και του προγράµµατος µέτρων και δηµοσίευση 

του. Η όλη διαδικασία επαναλαµβάνεται κάθε έξι έτη µε στόχο την κατάρτιση νέων 

Σχεδίων ∆ιαχείρισης µε νέους στόχους και νέα προγράµµατα επίτευξης των στόχων 

αυτών(∆ιαµαντής κ.α., 2007:5-7). 

 

5.11. Μ. Βρετανία 

 Πηγές του Αγγλικού δικαίου περιβάλλοντος αποτελούν ο νόµος, καθώς και οι 

εκδιδόµενες ∆ιοικητικές Πράξεις(π.χ. ∆ιατάγµατα) σε εκτέλεση του νόµου. Ως γνωστόν, 

η Μ. Βρετανία στερείται ενιαίου Συνταγµατικού κειµένου, όπως έχουν οι υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά η Μ. Βρετανία διαθέτει µια εκτεταµένη, σύγχρονη και 

ενιαία περιβαλλοντική νοµοθεσία. Ο νόµος περί προστασίας του περιβάλλοντος καλύπτει 

σηµαντικούς τοµείς του περιβάλλοντος, εκτός από αυτόν των υδάτων, ο οποίος 

ρυθµίζεται από το νόµο περί υδάτων του 1989. Ο ορισµός που δίδεται από το νόµο για το 

περιβάλλον έχει τη στενή έννοια40, δηλαδή περιλαµβάνει µόνο το φυσικό και όχι το 

πολιτιστικό. Ακολούθως αναλύεται ο εν λόγω νόµος, καθώς και η ειδική νοµοθεσία. 

 

                                                 
40 Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι το περιβάλλον αποτελείται από τον αέρα, το νερό και τη γη. 
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1. Ο Νόµος Περί Προστασίας του Περιβάλλοντος του 1990 

 Οι καινοτοµίες του εν λόγω νόµου συνίστανται στις εξής: 

 ∆ιαθέτει ένα ευρύτατο πεδίο εφαρµογής, σε αντίθεση µε την προϋπάρχουσα 

διασκορπισµένη νοµοθεσία επί συγκεκριµένων ζητηµάτων. 

 Εισάγει ένα ενοποιηµένο σύστηµα ελέγχου της ρύπανσης.  

Το παραπάνω σύστηµα συνίσταται στο ότι µία και µόνο αρχή θα ελέγχει τις εκποµπές και 

προς τα τρία συστατικά στοιχεία του περιβάλλοντος(αέρας, νερό και γη), µέσω µίας και 

µόνης έγκρισης για κάθε φορέα(επιχείρηση). Οι εν λόγω εγκρίσεις θα βασίζονται στη 

χρήση από τον χειριστή της επιχείρησης των καλύτερων διαθέσιµων 

τεχνικών(συµπεριλαµβανοµένης και της τεχνολογίας), οι οποίες όµως δε συνεπάγονται 

υπερβολικό κόστος. Σηµειώνεται ότι η λειτουργία του φορέα υπόκειται επίσης σε 

προηγούµενη έγκριση. Η αρχή, η οποία χορηγεί την έγκριση είναι η Επιθεώρηση 

Ρύπανσης. Επιπλέον, ο νόµος αυξάνει τις ποινές που επιβάλλονται για προσβολή του 

περιβάλλοντος.  

2. Ειδική Νοµοθεσία-Ύδατα(Εσωτερικά) 

 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ειπωθεί ότι η ποιότητα των υδάτων έχει βελτιωθεί 

σηµαντικά από το 1950 και µετά. Μάλιστα, το πόσιµο νερό δε θεωρείται µόνο υψηλής 

ποιότητας, αλλά και απόλυτα ασφαλές. Το θεσµικό πλαίσιο για τον έλεγχο της ρύπανσης 

των υδάτων παρέχει το µέρος ΙΙ του νόµου περί Ελέγχου Ρύπανσης του 1974, όπως 

τέθηκε σε ισχύ το 1985 και ρυθµίζει τις εκκενώσεις υπονόµων(βιοµηχανικής ή οικιακής 

προέλευσης) στα εσωτερικά ύδατα(συµπεριλαµβανοµένων και ορισµένων υπόγειων 

υδάτων) και στα ύδατα εκβολών των ποταµών. Σχεδόν, όλες αυτές οι εκκενώσεις 

απαιτούν άδεια της αρµόδιας αρχής(Παναγόπουλος, 2001:247). 

 

5.12. Ολλανδία 

 Κατά τη Συνταγµατική αναθεώρηση του 1983, το Ολλανδικό Σύνταγµα 

συµπεριέλαβε την προστασία του περιβάλλοντος στις περί θεµελιωδών δικαιωµάτων 

διατάξεις του(Κεφ. 1,1-23). Συγκεκριµένα, το Άρθρο 21 προβλέπει τα εξής: 

"Οι αρχές οφείλουν να διατηρούν τη χώρα κατοικήσιµη και να προστατεύουν και να 

βελτιώνουν το περιβάλλον".  

 Το περιβάλλον λαµβάνεται υπόψη υπό τη στενή έννοια, δηλαδή µόνο αυτή του 

φυσικού περιβάλλοντος και δεν περιλαµβάνει το πολιτιστικό περιβάλλον. Ας σηµειωθεί 

άλλωστε ότι οι Ολλανδοί διακρίνονται για την έντονη οικολογική τους συνείδηση.  

 Το Ολλανδικό νοµικό σύστηµα αναγνωρίζει τρεις πηγές δικαίου: α)Τις διεθνείς 

Συνθήκες. β)Τους τυπικούς νόµους και γ)τις αποφάσεις των δικαστηρίων(Παναγόπουλος, 

2001:249). Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ολλανδία ασκείται αποκλειστικά από 

δηµόσιες υπηρεσίες και όχι από τον ιδιωτικό τοµέα ή ινστιτούτα. Το νερό 
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αντιµετωπίζεται ως κοινό αγαθό, του οποίου η αξιοποίηση πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να παράγεται το µέγιστο κοινωνικό όφελος(ΥΠΑΝ κ.α.. 2003:364). 

 Κεντρική θέση στο Ολλανδικό δίκαιο περιβάλλοντος κατέχει ο νόµος γενικών 

διατάξεων για την περιβαλλοντική υγιεινή(Wet ABM), ο οποίος καλύπτει διάφορες 

πλευρές του δικαίου περιβάλλοντος. Αναφέρεται σε γενικές διαδικαστικές ρυθµίσεις για 

την έκδοση αδειών, σε εκθέσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε επιβαλλόµενες 

ποινές για παραβάσεις περιβαλλοντικών διατάξεων. Σηµειώνεται ότι µελλοντικά θα 

αποκτήσει επιπρόσθετες ρυθµίσεις, ούτως ώστε να αποτελέσει ένα γενικό περιβαλλοντικό 

νόµο. Στη συνέχεια παρατίθενται οι σηµαντικότεροι νόµοι. 

 - Νόµος περί ρυπάνσεως επιφανειακών υδάτων (WET WVO) του 1969. Σκοπός του είναι 

η πρόληψης της ρύπανσης των υδάτων αυτών, καθώς και η αποκατάσταση και διατήρηση 

της χρησιµότητάς τους για την ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανική επεξεργασία και 

αναψυχή. 

- Νόµος περί υπόγειων υδάτων του 1981. Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν την πηγή της 

δηµόσιας ύδρευσης. Σκοπός του νόµου είναι η ρύθµιση της διαχείρισης των υδάτων 

αυτών από κάθε άποψη, τόσο σε ό,τι αφορά την άντληση και διήθηση, όσο και τη 

χρησιµοποίησή τους για άρδευση. Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στη διατήρηση της 

ποιότητας και της διαθεσιµότητας των υδάτων(Παναγόπουλος, 2001:250). 

 Αρµόδιο υπουργείο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι το Υπουργείο 

Μεταφορών και ∆ηµοσίων Έργων. Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης γίνεται η 

διαχείριση των νερών εθνικής σηµασίας, των µεγάλων λιµνών και των περιοχών της 

θάλασσας που ανήκουν στην ολλανδική επικράτεια. Σε περιφερειακό επίπεδο γίνεται από 

την περιφέρεια(12 provinces) η διαχείριση των υπόλοιπων επιφανειακών και των 

υπόγειων νερών, σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις της υδατικής πολιτικής της 

κεντρικής κυβέρνησης. 

 Υπηρεσίες υδάτων σε περιφερειακό επίπεδο είναι οι υπηρεσίες υδραυλικών 

έργων(Public Works Department), οι οποίες λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες και στις 

οποίες έχουν µεταβιβαστεί από την κεντρική κυβέρνηση όλες οι σχετικές αρµοδιότητες. 

Οι περιφέρειες µε τη σειρά τους έχουν εκχωρήσει αρµοδιότητες που αφορούν στα 

επιφανειακά νερά στις τοπικές υπηρεσίες υδάτων(Water Boards), η πλειονότητα των 

οποίων ελέγχουν είτε την ποσότητα είτε την ποιότητα των υδάτων, είτε αµφότερα, 

έχοντας ειδικές αρµοδιότητες, όπως η διαχείριση των τάφρων και ο καθαρισµός των 

νερών. Οι υπηρεσίες αυτές µαζί µε τις δηµοτικές υπηρεσίες χειρίζονται τα υδατικά 

θέµατα υπό την επίβλεψη των περιφερειακών υπηρεσιών. 

Η αντιµετώπιση των σύγχρονων προβληµάτων της ανάπτυξης, η αύξηση του 

πληθυσµού, η βιοµηχανοποίηση και η ρύπανση του περιβάλλοντος απαιτούν 

ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Για παράδειγµα το Υπουργείο Οικισµού, 

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος(Ministry of Housing, Physical Planning and 
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Environment), παρόλο που δεν είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, 

εντούτοις αναπτύσσει τις περιβαλλοντικές πολιτικές που αφορούν στην προστασία του 

εδάφους, των υπόγειων νερών και των υγροτόπων από τη ρύπανση και από κοινού µε τις 

υπηρεσίες υδραυλικών έργων(Public Works Department), είναι υπεύθυνο για την έκδοση 

ποιοτικών προτύπων των νερών για τις διάφορες χρήσεις. 

Ο νόµος που αφορά την ποιοτική προστασία των επιφανειακών νερών τέθηκε σε 

ισχύ και εφαρµόστηκε στην Ολλανδία από το 1970, λόγω της ανάγκης που υπήρχε να 

αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα τα προβλήµατα ποιότητας των υδάτων. Ο νόµος 

που αφορά στα υπόγεια νερά τέθηκε σε ισχύ το 1982 και στη συνέχεια ο νόµος για την 

προστασία του εδάφους από τη ρύπανση τέθηκε σε ισχύ το 1986. Από τα παραπάνω 

γίνεται αντιληπτή η έντονη ποιοτική διάσταση της αντιµετώπισης των υδατικών πόρων 

από την Ολλανδία, γεγονός που δεν ισχύει σε τέτοιο βαθιό στη χώρα µας. 

Ο νόµος για την αντιµετώπιση της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτων που 

ψηφίστηκε αργότερα, το 1989, κατανέµει αρµοδιότητες στις διάφορες διοικητικές 

υπηρεσίες και εισάγει ως νέα έννοια την επίτευξη συµφωνίας στα υδατικά θέµατα µεταξύ 

των υπηρεσιών. Βάσει αυτού του νόµου καταρτίζεται γενικό σχέδιο διαχείρισης υδατικών 

πόρων(master plan), κάθε δέκα έτη. Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται σύµφωνα µε τα 

προγράµµατα διαχείρισης υδατικών πόρων που εκπονούν, ανάλογα µε τη χωρική τους 

αρµοδιότητα, η κεντρική κυβέρνηση, οι περιφερειακές υπηρεσίες υδραυλικών έργων και 

οι τοπικές υπηρεσίες υδάτων(ΥΠΑΝ κ.α., 2003:364-65). 

 

5.13. Πορτογαλία 

 Το Σύνταγµα της Πορτογαλίας του 1976, το οποίο σηµειωτέον ότι αναθεωρήθηκε 

δύο φορές, το 1982 και το 1989, περιέχει διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα, το Άρθρο 66 του Συντάγµατος µε τίτλο "περιβάλλον και ποιότητα ζωής" 

ορίζει στην παράγραφο 1 ότι ο πολίτης έχει δικαίωµα να ζει σε ένα περιβάλλον 

ανθρώπινο, υγιές και οικολογικά ισορροπηµένο, αλλά υποχρεούται συγχρόνως να το 

προστατεύει. Σύµφωνα δε µε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, το Κράτος µε ειδικούς 

οργανισµούς, τους οποίους ιδρύει για το σκοπό αυτό έχει υποχρέωση για τα εξής: 

• Να λαµβάνει προληπτικά µέτρα και να ελέγχει τη µόλυνση του περιβάλλοντος. 

• Να οργανώνει µε αρµονικό τρόπο την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της χώρας, 

ώστε να µην απειλείται το περιβάλλον και η βιολογική ισορροπία. 

• Να δηµιουργεί και να επικεντρώνει ζώνες προστασίας, εθνικούς κήπους και χώρους 

ψυχαγωγίας και να προστατεύει το τοπίο και τους αρχαιολογικούς χώρους, ούτως ώστε 

να προστατεύεται η φύση και να διαφυλάσσεται ό,τι έχει πολιτιστική, ιστορική και 

καλλιτεχνική αξία. 

• Να διατηρεί τις φυσικές πηγές της οικολογικής σταθερότητας προαγωγής µιας 

συνετής αξιοποίησης των φυσικών πηγών. 
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Εκτός των παραπάνω, υπάρχουν και άλλες διατάξεις του Πορτογαλικού Συντάγµατος, οι 

οποίες αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος. Σηµειώνεται ότι ο όρος 

"περιβάλλον" στην Πορτογαλία χρησιµοποιείται υπό την ευρεία έννοια και περιλαµβάνει, 

τόσο το φυσικό, όσο και το πολιτιστικό(Άρθρο 9, παρ. ε του Συντάγµατος). 

 Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των Οδηγιών της Ε.Ο.Κ. θα πρέπει να ειπωθεί ότι η 

µεταβατική περίοδος, η οποία εγκρίθηκε για την Πορτογαλία µετά την ένταξή της για να 

περιλάβει στη νοµοθεσία της ορισµένες Οδηγίες περί προστασίας του περιβάλλοντος 

έληξε, εκτός από εκείνη που αφορά την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ για τα ύδατα κολύµβησης, η 

οποία θα ίσχυε από το 1993. Επισηµαίνεται ότι σηµαντική καθυστέρηση δεν 

παρατηρείται όσον αφορά τη µεταφορά των κοινοτικών Οδηγιών, αλλά ωστόσο σε 

ορισµένες περιπτώσεις, τα κείµενα που διαβιβάζονται δε συµφωνούν προς τις Κοινοτικές 

Οδηγίες. Έτσι, οι νοµοθετικές Πράξεις, οι οποίες ισχύουν πριν από την ένταξη της 

Πορτογαλίας στην Ε.Ο.Κ., διαβιβάζονται ως εκτελεστικά µέτρα, χωρίς να έχουν 

προσαρµοστεί στις συγκεκριµένες απαιτήσεις των Κοινοτικών ∆ιατάξεων. Αυτό όµως 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διοικητική οργάνωση της χώρας και στην προβληµατική 

διοικητική της υποδοµή. 

 Κλείνοντας, τονίζεται ότι η Πορτογαλική νοµοθεσία στον τοµέα του 

περιβάλλοντος, στερείται αποτελεσµατικότητας σε θέµατα υδάτων, αποβλήτων, 

ατµόσφαιρας και φύσης. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τα ύδατα, η ισχύουσα νοµοθεσία 

ορισµένες φορές δεν εφαρµόζεται πραγµατικά και συχνά τα χρησιµοποιούµενα ύδατα 

εκχέονται χωρίς προηγούµενη επεξεργασία(Παναγόπουλος, 2001:253-55). 

 

5.14. Σουηδία 

  Ο Συνταγµατικός νοµοθέτης έµµεσα κατοχυρώνει την προστασία του 

περιβάλλοντος στο Συνταγµατικό χάρτη της χώρας. Συγκεκριµένα, στο Κεφ. 1, παρ. 2 

γίνεται λόγος για καλή ποιότητα ζωής. Επίσης, στο Κεφ. 8 παρ. 7 γίνεται αναφορά για 

δυνατότητα της Κυβέρνησης έκδοσης διάταξης, κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης σε 

ζητήµατα κυνηγιού, αλιείας και προστασίας των ζώων, της φύσης και του περιβάλλοντος. 

 Η Σουηδία βρίσκεται στην προνοµιακή θέση να έχει εκδώσει Περιβαλλοντικό 

Κώδικα, γνωστός και ως "Miljobalken" της 1ης Σεπτεµβρίου του 1999. Στον νόµο αυτό 

περιέχονται γενικοί κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, οι ειδικές αρχές που 

τον διέπουν, καθώς και η ειδική περιβαλλοντική προστασία ευαίσθητων περιοχών, όπως 

τα εθνικά πάρκα. Σύµφωνα µε τον Κώδικα: 

Το περιβάλλον αποτελεί εθνικό πλούτο της χώρας, ο οποίος πρέπει να 
προστατεύεται. Τη δε υποχρέωση για την προστασία του περιβάλλοντος 
επωµίζονται, τόσο το Κράτος, όσο και οι δηµοτικές αρχές και τα νοµαρχιακά 
διαµερίσµατα. Το Κράτος όµως διατηρεί τη γενικότερη εποπτεία και ευθύνη για 
την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος της χώρας. 

 - 204 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

Πέραν αυτών, ο Κώδικας ελέγχει τις επικίνδυνες για το περιβάλλον δραστηριότητες, ήτοι 

αυτές οι οποίες λαµβάνουν χώρα σε ακίνητα ή άλλες µόνιµες εγκαταστάσεις και 

αποτελούν πηγή όχλησης για την ευρύτερη περιοχή, όπως υδατικοί πόροι, ατµοσφαιρικοί 

ρύποι και θόρυβοι. Περισσότερο ειδικευµένες δραστηριότητες απαιτούν χορήγηση 

άδειας, ενώ για δραστηριότητες, που προκαλούν περιορισµένες και τοπικές οχλήσεις δεν 

απαιτείται άδεια, αλλά θα πρέπει να αναφέρονται στην τοπική περιβαλλοντική αρχή. 

 Σηµειώνεται ότι οποιοσδήποτε παραβιάζει τις διατάξεις του Κώδικα για την 

Προστασία του Περιβάλλοντος ή άλλους κανόνες που τέθηκαν σε εφαρµογή του, 

τιµωρείται µε πρόστιµο ή φυλάκιση µέχρι δύο έτη. Επίσης, οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο τις διατάξεις εν ισχύ, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή, η οποία αντιστοιχεί στο 

περιβαλλοντικό κόστος που προέρχεται από την παράβαση. 

 Το Κεφάλαιο του Κώδικα περί περιβαλλοντικής προσβολής εφαρµόζεται επί 

αξιώσεων για αποζηµίωση και προϋποθέτει ότι έχε επέλθει ζηµία στο περιβάλλον. 

Σηµειώνεται ότι η ζηµία θα πρέπει να προέρχεται από επιτόπιες δραστηριότητες, οι 

οποίες να είναι σχετικές µε τη χρήση ενός ακινήτου, γης ή εγκατάστασης σε µια περιοχή. 

Η χρήση ενός χώρου συλλογής υδάτων ή µιας εγκατάστασης στο νερό εµπίπτουν επίσης 

στην εφαρµογή του νόµου. Ο όρος δραστηριότητες σε µια περιοχή ή δραστηριότητες στο 

νερό αναφέρεται σε διάφορες εργασίες, όπως γεωκαλλιέργεια, δασοπονία ή σε άλλου 

τύπου εγκαταστάσεις, όπως είναι για παράδειγµα οι καύσεις απορριµµάτων. Η 

κατασκευή οικίας και η διαµονή εντός αυτής εµπίπτουν επίσης στη κατηγορία των 

δραστηριοτήτων σε µια περιοχή. Οι δραστηριότητες στο νερό από την άλλη µπορεί να 

περιλαµβάνουν εκβαθύνσεις, καλλιέργειες ιχθύων και οστράκων, καθώς και κατασκευές 

προβλητών και γεφυρών(Παναγόπουλος, 2001:256). 

 

5.15. Φινλανδία 

 Στη Φινλανδία το Σύνταγµα του 1919 µε πρόσφατη αναθεώρησή του(Ιούλιος του 

1995), προβλέπει στο Άρθρο 14α την προστασία του περιβάλλοντος υπό την ευρεία 

έννοια. Ειδικότερα ορίζει: 

♦ Κάθε πολίτης φέρει ευθύνη για τη φύση, την περιβαλλοντική και πολιτιστική 

κληρονοµιά. 

♦ Η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την εγγύηση του δικαιώµατος σε κάθε πολίτη για 

καθαρό περιβάλλον. 

Ένα πλήθος νόµων και διαταγµάτων ισχύουν εδώ και αρκετά έτη στη Φινλανδία για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Ως πλέον χαρακτηριστικοί αναφέρονται οι εξής: 

• Ο τεχνικός νόµος για την προστασία του περιβάλλοντος της 4ης Φεβρουαρίου 2000 

µε το σχετικό διάταγµα της 18ης Φεβρουαρίου του 2000. 

• Ο νόµος για την προστασία της φύσης της 20ης Νοεµβρίου του 1996, µε το σχετικό 

διάταγµα της 14ης Φεβρουαρίου του 1997(Παναγόπουλος, 2001:259).    
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Η υδατική πολιτική ασκείται από το Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων(National Board of 

Waters) και τις περιφερειακές του υπηρεσίες. Το Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων είναι 

κρατικός οργανισµός, όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται από το γενικό διευθυντή, τους 

διευθυντές των διαφόρων τµηµάτων του και το διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών των 

Υδατικών Πόρων. Τα καθήκοντα του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων, σύµφωνα µε το 

νόµο, είναι τα εξής: 

• Ο συντονισµός των διαφόρων χρήσεων του νερού, όπως αυτές προβλέπονται από τα 

διάφορα περιφερειακά προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων. 

• Ο ποιοτικός έλεγχος των υδάτων. 

• Η βελτιστοποίηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και η πρόβλεψη 

για ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης. 

• Η αξιοποίηση των υδάτων για αναψυχή. 

• Η αξιοποίηση των υδάτων για παραγωγή ενέργειας. 

• Η αντιπληµµυρική προστασία. 

• Η προώθηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων για τους υδατικούς πόρους. 

  Κλείνοντας, επισηµαίνεται ότι ο σχεδιασµός της ανάπτυξης των υδατικών πόρων 

είναι αρµοδιότητα του Τµήµατος Γενικού Σχεδιασµού και των περιφερειακών υπηρεσιών 

υδάτων και επιτυγχάνεται σε τρία επίπεδα: 

• Εθνικό. 

• Περιφερειακό. 

• Μελέτης ή προγράµµατος(ΥΠΑΝ κ.α., 2003:368). 

 

5.16. ∆ιαπιστώσεις Επισκόπησης της ∆ιαχείρισης των Υδάτων σε Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο  

Είναι άξιο αναφοράς ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων, τόσο σε εθνικό, όσο και 

σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί µια αντικειµενικά πολύπλοκη διαδικασία, η οποία 

διαφέρει από χώρα σε χώρα ή ακόµη και από περιφέρεια σε περιφέρεια µιας χώρας. 

Ωστόσο, είναι δυνατόν να επισηµανθούν ορισµένα κοινά σηµεία, τα οποία αναφέρονται 

στις βασικές αρχές της διαχείρισης και της αντίστοιχης οργάνωσης των αρχών και των 

αρµόδιων φορέων. Έτσι λοιπόν, οι βασικοί τοµείς διαχείρισης των υδατικών πόρων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο συνοψίζονται ως εξής: 

1. Οργάνωση των Φορέων ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων 

Η οργάνωση των φορέων διαχείρισης έχει ως βάση αναφοράς τη λεκάνη απορροής 

ποταµού ή σύνολα περισσότερων λεκανών. Η διαχείριση γίνεται σε περιφερειακό 

επίπεδο, µε βάση τις υδρολογικές λεκάνες και µε συντονισµό σε εθνικό επίπεδο. Η 

συνεργασία των περιφερειακών φορέων διαχείρισης και ο εθνικός συντονισµός είναι 

ιδιαίτερα απαραίτητοι για εκείνους τους υδατικούς πόρους, που χρησιµοποιούνε ή 
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διαρρέουν περισσότερες από µία διοικητικές περιφέρειες. Ειδικότερα, για τα διακρατικά 

ποτάµια(για παράδειγµα Έβρος, Νέστος) ή λίµνες(για παράδειγµα Πρέσπες) είναι 

αναγκαία η συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων χωρών. 

2. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς των Υδατικών Πόρων 

Σε ορισµένες χώρες της Ε.Ε., όπως είναι για παράδειγµα η Ολλανδία, η Γαλλία και 

η Ελλάδα, το νερό αντιµετωπίζεται ως φυσικό αγαθό κοινής ωφέλειας, ενώ σε άλλες 

χώρες της Ε.Ε., όπως είναι για παράδειγµα η Αγγλία, το νερό θεωρείται ως ιδιοκτησία 

του κατέχοντος την έκταση στην οποία βρίσκεται, γεγονός που επιδρά άµεσα στον τρόπο 

διαχείρισης των υδατικών πόρων. Σε άλλες χώρες πάλι το νερό θεωρείται ως ιδιοκτησία 

του κράτους. 

3. Πολιτική ∆ιαχείρισης 

Σε όλες τις χώρες η πολιτική διαχείρισης διαµορφώνεται σε εθνικό επίπεδο, µε 

βάση τις εισηγήσεις ενός εθνικού φορέα διαχείρισης ή του συντονιστικού οργάνου, το 

οποίο απαρτίζουν εκπρόσωποι συναρµόδιων υπουργείων. Μέρος των αρµοδιοτήτων του 

φορέα συνήθως µεταβιβάζεται σε περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς, ανάλογα µε τον 

γεωγραφικό διαχωρισµό των υδατικών πόρων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι ο τελικός έλεγχος της διαχείρισης γίνεται συνήθως σε εθνικό 

επίπεδο(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007:15-6). 

4. Επιλογή Εθνικού Φορέα 

Όταν η διαχείριση σε εθνικό επίπεδο ασκείται από ένα φορέα, συνήθως ο εν λόγω 

φορέας επιλέγεται, είτε µε βάση το µέγεθος των οικονοµικών επιπτώσεων που 

προκύπτουν από την διαχείριση των υδατικών πόρων, είτε µε βάση την ικανότητα και την 

αρµοδιότητά του σε θέµατα αξιοποίησης και προστασίας των υδατικών πόρων που 

προγραµµατίζονται σε εθνικό επίπεδο. Σύµφωνα µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και το Ε.Μ.Π. 

(2007) η συγκέντρωση σχετικών στοιχείων στο τέλος της δεκαετίας του ’90 έδειξε τα 

εξής: 

- Στην Ολλανδία, η αρµοδιότητα διαχείρισης των υδατικών πόρων ανήκει στο 

Υπουργείο Μεταφορών και ∆ηµοσίων Έργων, λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχει 

η χρήση των πλωτών µέσων µεταφοράς στην οικονοµία της χώρας.  

- Στην Κύπρο, η αρµοδιότητα διαχείρισης ασκείται από το ενιαίο Υπουργείο Γεωργίας, 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, λόγω της έµφασης στην αγροτική ανάπτυξη που 

δόθηκε πριν ακόµα η χώρα αποκτήσει την ανεξαρτησία της.  

- Στην Ισπανία, η κύρια ευθύνη της διαχείρισης ανήκει στο Γενικό Γραµµατέα και στον 

Τοµέα ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και 

Περιβάλλοντος.  

- Στην Ελλάδα, η αρµοδιότητα αυτή ασκείται σήµερα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 

ειδικότερα από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και από της ∆ιευθύνσεις Υδάτων 

των Περιφερειών. 
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5. Εθνικοί Υποστηρικτικοί Φορείς 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων από τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς 

επικουρείται σε πολλές χώρες από εθνικά γραφεία, ιδρύµατα ή υπηρεσίες µε ρόλο 

καθαρά ερευνητικό, εισηγητικό και υποστηρικτικό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το Συµβούλιο Υδατικών Πόρων(Water Resources Bureau) και η Υπηρεσία 

Προστασίας Περιβάλλοντος(Environment Protection Agency-EPA) των ΗΠΑ, οι οποίες 

έχουν εκτεταµένες δραστηριότητες στον τοµέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

Σηµειώνεται ότι αντίστοιχοι οργανισµοί υπάρχουν και σε χώρες της Ευρώπης, όπως είναι 

για παράδειγµα το Κέντρο Έρευνας Νερού(Water Research Center-WRC) στη Μ. 

Βρετανία, ενώ σταδιακά ιδρύονται νέοι οργανισµοί παρόµοιου χαρακτήρα σε όλες τις 

"αναπτυγµένες" χώρες. 

6. Περιφερειακοί Φορείς ∆ιαχείρισης 

Οι φορείς αυτοί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αποτελούν συντονιστικά 

όργανα, στα οποία συµµετέχουν οι περιφερειακές αρχές, οι εκπρόσωποι φορέων των 

χρηστών και η τοπική αυτοδιοίκηση. Συνήθως, σε αυτό το επίπεδο, εκχωρείται µεγάλο 

µέρος των διαχειριστικών αρµοδιοτήτων του εθνικού φορέα διαχείρισης, και ιδίως 

εκείνων των αρµοδιοτήτων που αφορούν την ιεράρχηση και την κατανοµή των υδατικών 

πόρων κατά χρήση, στο πλαίσιο των ορίων βέβαια που θέτουν οι εθνικές αρχές. 

Σηµειώνεται ότι καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των συµµετοχικών διαδικασιών 

διαδραµατίζουν οι  περιφερειακοί φορείς(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007:16). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Φτάνοντας στο πέρας της εργασίας, κρίνεται σκόπιµο να εστιάσουµε στην Οδηγία 

2000/60/ΕΚ, καθώς ολοκληρώνει µε έναν αρµονικό τρόπο τις προηγούµενες διατάξεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των υδάτων, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τα 

ζητήµατα ποιότητας και προστασίας αυτών από τη ρύπανση. Έτσι λοιπόν, θα µπορούσε 

να ισχυρισθεί κανείς ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του 

ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και για 

αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν στη συνέχεια ορισµένες επισηµάνσεις σε ό,τι αφορά την 

πορεία εφαρµογής της στη χώρα µας. 

Η σηµαντικότερη ίσως καινοτοµία της Οδηγίας Πλαίσιο είναι η θέσπιση 

συγκεκριµένων "περιβαλλοντικών στόχων ποιότητας" για τα επιφανειακά και τα υπόγεια 

ύδατα σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού. Σηµειώνεται ότι η θέσπιση συγκεκριµένων 

ποιοτικών στόχων είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης τάσης του 

ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος, ώστε να συνδέεται η θέσπιση καθορισµένων στόχων 

µε την υιοθέτηση αντίστοιχων εργαλείων για την επίτευξή τους, όπου στην προκειµένη 

περίπτωση είναι τα Σχέδια ∆ιαχείρισης και τα Προγράµµατα Μέτρων. Ο πιο σηµαντικός 

"ποιοτικός περιβαλλοντικός στόχος" που θεσπίζει η Οδηγία Πλαίσιο αφορά στην 

κατάκτηση και διατήρηση της "καλής κατάστασης" όλων των υδατικών πόρων που 

υπάγονται στην εδαφική επικράτεια της Ε.Ε., σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών από την 

έναρξη ισχύος της(Καραγεώργου, 2003). Το ειδικότερο περιεχόµενο του στόχου της 

καλής κατάστασης προσδιορίζεται, αφενός µεν από το κριτήριο της "καλής οικολογικής 

κατάστασης-good ecological status", το οποίο προσδιορίζεται από συγκεκριµένα 

βιολογικά κριτήρια και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, καθώς και από το κριτήριο της 

"καλής χηµικής κατάστασης-good chemical status", το οποίο προσδιορίζεται σε σχέση µε 

την τήρηση συγκεκριµένων ευρωπαϊκών ποιοτικών ορίων εισροής χηµικών ουσιών στα 

ύδατα. Από τον κεντρικό στόχο της "καλής κατάστασης" του Άρθρου 4 παρ. 1 της 

Οδηγίας θεσπίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 4 παρ. 4 έως 6 της Οδηγίας 

και µια σειρά αποκλίσεων. Εξαιρέσεις από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 

του Άρθρου 4 προβλέπονται στην παρ. 6 του Άρθρου 4 της Οδηγίας, το οποίο προβλέπει 

τη δυνατότητα απόκλισης από τους στόχους στις περιπτώσεις ορισµένων απρόβλεπτων 

και ασυνήθιστων γεγονότων, όπως τα ακραία φαινόµενα(πληµµύρες και παρατεταµένες 

ξηρασίες)(Κουτούπα-Ρεγκάκου, 2007:219). 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το ουσιαστικότερο εργαλείο της 

κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 αποτελούν τα σχέδια διαχείρισης, για τα οποία οι σχετικές 

ρυθµίσεις εµπεριέχονται στο Άρθρο 13. Συγκεκριµένα, στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι 

τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να συντάσσουν ένα σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή 

λεκάνης απορροής ποταµού, όπου το ειδικό περιεχόµενο των σχεδίων διαχείρισης 

ορίζεται στο παράρτηµα VII της Οδηγίας. Σύµφωνα µε αυτό, τα Σχέδια ∆ιαχείρισης θα 
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πρέπει καταρχάς να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής λεκάνης απορροής 

ποταµού, κυρίως µέσω της χαρτογράφησης της τοποθεσίας και των ορίων των υδατικών 

συστηµάτων. 

Σηµειώνεται ότι ο τρόπος κατάρτισης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης καθρεπτίζει το 

πνεύµα και τη φιλοσοφία της Οδηγίας για την αποκεντρωµένη και συµµετοχική 

διαχείριση, καθώς τόσο το προοίµιο της Οδηγίας, όσο και το Άρθρο 14 προβλέπει τη 

συµµετοχή του κοινού κατά την κατάρτιση, επισκόπηση και επικαιροποίηση των σχεδίων 

διαχείρισης. Η εν λόγω συµµετοχή συνίσταται κατά κύριο λόγο στην πληροφόρηση και 

στην υποβολή γραπτών παρατηρήσεων, ενώ εναπόκειται στα Κράτη-Μέλη, στο πλαίσιο 

της ενσωµάτωσης της Οδηγίας, το κατά πόσο οι παρατηρήσεις αυτές του κοινού θα 

λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης(Τσάλτας και 

Κατσιµπάρδης, 2004). 

Συνεχίζοντας, είναι άξιο αναφοράς ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ θεωρεί το νερό ως 

ταυτόχρονα περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό αγαθό. Έτσι λοιπόν ένα 

επιπρόσθετο σηµαντικό εργαλείο που εισάγει η Οδηγία Πλαίσιο είναι η ανάκτηση του 

κόστους των υπηρεσιών νερού, ορίζοντας ως συνιστώσες αυτού, όχι µόνο το οικονοµικό 

κόστος, αλλά και το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των φυσικών πόρων. 

∆ιασαφηνίζεται ότι για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, ένα 

νοµικό κείµενο προτείνει οικονοµικές αρχές και οικονοµικά εργαλεία ως βασικά µέτρα 

για την επίτευξη συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στόχων. Με τον τρόπο αυτό η Οδηγία 

δηµιουργεί µια µοναδική ευκαιρία και ταυτόχρονα πρόκληση, για το συνδυασµό της 

εµπειρικής έρευνας µε την ανάπτυξη πολιτικών διαχείρισης και προστασίας των υδατικών 

πόρων(Ασηµακόπουλος, 2005). Η διάσταση του νερού ως οικονοµικού αγαθού 

αποτυπώνεται µε έναν εξαιρετικά σαφή τρόπο στο κανονιστικό περιεχόµενο της Οδηγίας 

Πλαίσιο, καθώς στο Άρθρο 9 θεσπίζεται η αρχή της ανάκτησης του κόστους για τις 

υπηρεσίες νερού, έτσι ώστε να χαράσσονται και να εφαρµόζονται οι αντίστοιχες 

πολιτικές κοστολόγησης. Από την ερµηνεία του Άρθρου 9 προκύπτει ότι η βασική 

επιδίωξη του κοινοτικού νοµοθέτη είναι να υπαχθεί το σύνολο των χρήσεων του ύδατος 

σε µια πολιτική κοστολόγησης, η οποία θα βασίζεται στην ενσωµάτωση του 

περιβαλλοντικού κόστους(environmental cost), ήτοι του κόστους που αφορά στην 

κατανάλωση και µείωση της ποσότητας των υδατικών πόρων. Ο βασικός στόχος µιας 

τέτοιας πολιτικής κοστολόγησης έγκειται συνεπώς στη µείωση της καταναλισκόµενης 

ποσότητας ύδατος, όπου αυτό καθίσταται δυνατό, όσο και στην επίτευξη του στόχου της 

ορθολογικής χρήσης και διαχείρισής του. Κατά συνέπεια, ο εθνικός νοµοθέτης, στο 

πλαίσιο της ενσωµάτωσης της Οδηγίας και συγκεκριµένα, βάσει του Άρθρου 9, θα πρέπει 

να θεσπίσει πρωτίστως οικονοµικά εργαλεία και πολιτικές κοστολόγησης που θα 

ενσωµατώνουν το περιβαλλοντικό κόστος(Παπανδρέου και Καραγεώργου, 2003). 

Ειδικότερα, τα περιβαλλοντικά τέλη συνιστούν το σηµαντικότερο οικονοµικό εργαλείο 
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που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή της αρχής της ανάκτησης του κόστους 

στον τοµέα των υδάτων και καθιστά µια καθορισµένη περιβαλλοντικά ρυπογόνα 

συµπεριφορά επιτρεπτή, µόνο στην περίπτωση που καταβληθεί ένα συγκεκριµένο 

περιβαλλοντικό χρηµατικό ποσό(Καραγεώργου, 2003). Περαιτέρω, η τιµολόγηση της 

χρήσης του ύδατος, σύµφωνα µε την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" µπορεί και σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να αποτελέσει ένα σηµαντικό κίνητρο για τη βιώσιµη χρήση του 

ύδατος και για την επίτευξη συγκεκριµένων ποιοτικών περιβαλλοντικών 

στόχων(Κουτούπα-Ρεγκάκου, 2007:222). 

Μεταβαίνοντας στις εξελίξεις που σχετίζονται µε την Οδηγία στον ελληνικό χώρο, 

σηµειώνεται ότι βάσει των επιταγών του Ν.3199/2003(ΦΕΚ 280Α/09-12-2003), ο οποίος 

ενσωµατώνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στην εθνική µας νοµοθεσία, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ως 

το αρµόδιο υπουργείο για τα ζητήµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων της Ελλάδας, 

προκήρυξε τον Ιούλιο του 2004 διαγωνισµό µε τίτλο "∆ράσεις για την εφαρµογή της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ". Το βασικό αντικείµενο του έργου αυτού συνοψίζεται σε τρεις 

βασικές δραστηριότητες: 

1. Ως προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα 

εντάσσονται ο προσδιορισµός των εθνικών και των διασυνοριακών λεκανών απορροής 

ποταµού της χώρας, ο προσδιορισµός των αρµόδιων αρχών διαχείρισής τους και ο 

καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και ο συντονισµός της αξιοποίησης του 

εισερχόµενου υλικού από τα σχετικά µε την Οδηγία παράλληλα υλοποιούµενα έργα. 

Συγκεκριµένα, τα έργα αυτά είναι τα κάτωθι: 

• Η προετοιµασία των σχετικών µε την Οδηγία-Πλαίσιο συµπληρωµατικών νοµικών 

κειµένων για την εφαρµογή της στην Ελλάδα. Να σηµειώσουµε εκ των προτέρων ότι 

ορισµένα από αυτά τα νοµικά κείµενα έχουν ήδη συνταχθεί όπως είναι για παράδειγµα 

το Π∆ που προβλέπει ο Ν.3199, καθώς και οι λοιπές ΚΥΑ για τη σύσταση των 

περιφερειακών υπηρεσιών υδάτων, τα οποία ωστόσο παρουσιάζουν προβλήµατα και 

ελλείψεις. 

• Η διαµόρφωση ενός γενικού σχεδίου ενεργειών για την εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ στη χώρα µας και η µετάφραση στην ελληνική γλώσσα των κειµένων, τα 

οποία εµπεριέχουν τις κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες έχουν συνταχθεί για τα 

καθοριστικής σηµασίας και κύρια θέµατα εφαρµογής της Οδηγίας. ∆ιευκρινίζεται ότι 

την περίοδο αυτή η εν λόγω ενέργεια βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• Η δηµιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο µε θέµατα σχετικά µε την 

Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, η οποία θα ενηµερώνεται διαρκώς µε τις όποιες 

εξελίξεις λαµβάνουν χώρα στην Ελλάδα, καθώς και µε τα νέα σχετικά νοµοθετήµατα 

της Ε.Ε. Ωστόσο, και αυτή η ενέργεια δεν έχει µέχρι στιγµής υλοποιηθεί, γεγονός 

ιδιαίτερα στενάχωρο, καθώς θα έδιδε την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένα φόρουµ 

ανταλλαγής απόψεων σχετικά µε τις επιµέρους τακτικές και πρακτικές που οφείλει να 
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ακολουθήσει η χώρα µας για τη βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων της. 

• Ο προσδιορισµός των λεκανών απορροής ποταµού της χώρας, καθώς και εκείνων που 

συνορεύουν µε τις γειτονικές χώρες και η ένταξή τους σε υδατικές περιφέρειες, όπου η 

διαδικασία αυτή έχει υλοποιηθεί. 

• Η καταγραφή των αρχών διαχείρισης, ο προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων τους και η 

επιµόρφωση των στελεχών τους, όπου η διαδικασία αυτή ξεκίνησε να υλοποιείται, αλλά 

"κώλυσε" σε αρκετά σηµεία και αυτό διότι προέκυψαν σηµαντικότατα προβλήµατα σε 

ό,τι αφορά τις γειτονικές περιφέρειες στις οποίες υπάγονται τα υδρολογικά όρια των 

λεκανών απορροής ποταµού. 

• Η δηµιουργία Μητρώου Προστατευόµενων Περιοχών, η οποία δεν έχει ακόµη 

υλοποιηθεί, λόγω των ασαφειών του Ν.3199 και του σχετικού Π∆ που έχει εκδοθεί. 

• Ο χαρακτηρισµός όλων των συστηµάτων υπόγειων υδάτων της χώρας µας και η 

ερµηνεία και η παρουσίαση της ποιοτικής και ποσοτικής τους κατάστασης. Όπως είναι 

ευνόητο η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόµη ξεκινήσει και αυτό διότι δεν προϋπήρχε στη 

χώρα µας κάποια βάση δεδοµένων που να αφορά τα ποσοτικά δεδοµένα των 

επιφανειακών της υδάτων. Πόσο µάλλον των υπογείων. Επιπλέον, θα πρέπει να 

αναλογισθεί κανείς ότι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών δεν 

διαθέτει επαρκή στοιχεία για τα υπόγεια ύδατα µε αποτέλεσµα οι υπόγειοι υδροφόροι 

ορίζοντες της Ελλάδας να µην είναι αρκούντως γνωστοί. Γίνεται εποµένως αντιληπτό 

ότι η εν λόγω διαδικασία, πιθανώς να είναι από τις περισσότερο αργόσυρτες και 

µακροπρόθεσµες, προκειµένου να υλοποιηθεί. Οι πιέσεις βέβαια αναµένονται να είναι 

ιδιαίτερα ισχυρές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς µέχρι τις 16 

Ιανουαρίου του 2009 η εθνική µας νοµοθεσία πρέπει να ενσωµατώσει την Οδηγία 

2006/118/ΕΚ "σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την 

υποβάθµιση", η οποία όπως προαναφέρθηκε στο 3ο κεφάλαιο, έχει ως βασικό της 

σκοπό τη λήψη µέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και τον 

καθορισµό κριτηρίων για την καλή τους χηµική κατάσταση. 

• Τέλος, η συλλογή και αξιοποίηση του εισερχόµενου υλικού από τα παράλληλα 

υλοποιούµενα έργα, ούτως ώστε να ανταποκριθεί η χώρα µας στις αρχικές απαιτήσεις 

της Οδηγίας, σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων και να δηµιουργηθούν τα κατάλληλα 

πρότυπα για την εκπόνηση µελλοντικών εκθέσεων. ∆ιαδικασία, η οποία δεν έχει 

υλοποιηθεί. 

  2. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής της χώρας, η ανάπτυξη των 

δικτύων και µεθοδολογιών παρακολούθησης της ποιότητας και η αξιολόγηση και 

ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης των εσωτερικών επιφανειακών, των 

µεταβατικών και των παράκτιων νερών της χώρας. 

3. Η υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράµµατος για την εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, η οποία ουσιαστικά θα αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωµένη προσπάθεια 
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εφαρµογής της Οδηγίας για τα ύδατα σε επίπεδο λεκάνης απορροής και η επιτυχής 

ολοκλήρωσή του θα συντελέσει στην ανάπτυξη περισσότερο ειδικευµένων και πρακτικών 

κατευθύνσεων και στην απόκτηση εµπειρίας για την εφαρµογή των διατάξεων της 

Οδηγίας στις υπόλοιπες λεκάνες απορροής της χώρας µας(Μιµίκου και Φωτόπουλος, 

2004). Σηµειώνεται ότι η εν λόγω πιλοτική µελέτη υλοποιήθηκε για τη λεκάνη απορροής 

του ποταµού Πηνειού της Θεσσαλίας και συγκεκριµένα στη δεύτερη φάση της 

µελέτης(2005-2006) τα πεδία δράσης που αναπτύχθηκαν αφορούσαν:  

α)Τα υπόγεια ύδατα.  

β)Τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για την καταγραφή των πιέσεων και 

επιπτώσεων που προέρχονται από τις γεωργικές δραστηριότητες.  

γ)Τη συνεργασία µε τα λοιπά ερευνητικά προγράµµατα και  

δ)την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης των λοιπών λεκανών 

απορροής ποταµών. 

Παρόλα αυτά, η συγκεκριµένη πιλοτική µελέτη "κώλυσε" σε διαδικαστικά ζητήµατα και 

έτσι δεν εξάχθηκαν σαφή συµπεράσµατα για τις υπόλοιπες λεκάνες απορροής ποταµών 

της χώρας.   

Αναφορικά µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη 

σηµειώνονται τα εξής: 

• Σε ό,τι αφορά τις γεωργικές δραστηριότητες, πραγµατοποιείται ανάλυση και 

εκτίµηση της δυνατότητας των υφιστάµενων προγραµµάτων µέτρων για την 

αγροτική ανάπτυξη, όπως είναι για παράδειγµα η µείωση της νιτρορύπανσης, καθώς 

και η συµβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Παράλληλα, διεξάγονται ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των αγροτών 

και του ευρύτερου κοινού, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές πιέσεις και υποβαθµίσεις 

που υφίσταται ο αγροτικός χώρος. 

• Όσον αφορά τη διαχείριση των υπόγειων υδάτων έχουµε το συντονισµό µαζί µε την 

Ε.Ε. της Μεσογειακής Οµάδας Εργασίας για τα Υπόγεια Ύδατα (MED-EUWI 

Groundwater WG) µε στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των Κρατών-Μελών 

της Ε.Ε. και των µη ενταγµένων στην Ε.Ε. Κρατών της Μεσογείου, µε απώτερο 

σκοπό την υιοθέτηση µιας κοινής πολιτικής στην διαχείριση των υπόγειων υδατικών 

αποθεµάτων και την επίλυση κοινών προβληµάτων. Η εν λόγω οµάδα έχει αναπτύξει 

επιπρόσθετα  ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, η οποία ενηµερώνεται διαρκώς µε την  

εξέλιξη των δράσεών της και είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση 

"http://www.emwis.org/GroundWaterHome.htm". Πέραν αυτών, το τελικό 

αποτέλεσµα της πρώτης φάσης της συνεργασίας είναι η έκθεση των χωρών της 

Μεσογείου για τα υπόγεια ύδατα µε την ονοµασία "Mediterranean Document on 

Groundwater", η οποία έχει επίσης δηµοσιευτεί στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα. 
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• Άλλες σηµαντικές δράσεις είναι: α)Η άσκηση διαβαθµονόµησης σε επιλεγµένες 

θέσεις. β)Η εφαρµογή των Σχεδίων ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης. γ)Η 

δηµιουργία και επικαιροποίηση των βάσεων δεδοµένων για τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των νερών και δ)η κατηγοριοποίηση και ο καθορισµός των 

Συνθηκών Αναφοράς για όλα τα Υδάτινα Σώµατα(Λαζάρου, 2006). 

Παρά τις δράσεις που υλοποιούνται, εντούτοις θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 

κατάσταση στη χώρα µας κρίνεται απογοητευτική και αυτό διότι καµία από τις ενέργειες 

που προβλέπει η Οδηγία-Πλαίσιο έχει έρθει σε πέρας, παρά µόνο βρίσκονται σε εξέλιξη, 

παρόλο που έχουν περάσει επτά έτη από την έναρξη ισχύος της. Επιπλέον, ανησυχητικό 

είναι το γεγονός ότι τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. βρίσκονται σε καλύτερο στάδιο 

σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της Οδηγίας, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί ο 

µηχανισµός εκπόνησης των σχετικών µελετών στη χώρα µας, στα πλαίσια της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, αφού καµία από αυτές δεν έχει ανατεθεί σε κάποια τεχνική-επιστηµονική 

υπηρεσία δηµόσιου συµφέροντος. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των προγραµµάτων και των 

Σχεδίων ∆ιαχείρισης έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικά τεχνικά γραφεία, µε αποτέλεσµα το 

σηµαντικότατο ζήτηµα της διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας µας να κινδυνεύει 

να αποτελέσει ζήτηµα κερδοσκοπίας ορισµένων επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, 

µια ουσιαστική λύση θα ήταν η στροφή του Κράτους προς τα αναγνωρισµένα 

πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας, τα οποία ως γνωστόν έχουν 

στελεχωθεί από επιστήµονες υψηλού κύρους, οι οποίοι εφαρµόζοντας τις αρχές της 

ολιστικής προσέγγισης και της διεπιστηµονικής µεθοδολογίας είναι δυνατόν να δώσουν 

σοβαρές προτάσεις, προκειµένου να υλοποιηθεί ο βασικός στόχος της Οδηγίας στην 

Ελλάδα εµπρόθεσµα. Ωστόσο, η λογική της κερδοσκοπίας εισήχθη από πολύ νωρίς στη 

χώρα µας και είναι αµφίβολο για το αν τελικά θα έχουµε τη δυνατότητα να περάσουµε 

στην λογική της Αειφόρου Ανάπτυξης, που είναι άλλωστε και η βασικό πρότυπο 

ανάπτυξης που προωθεί η Οδηγία. 

Μεταβαίνοντας στα νοµικά ζητήµατα, σηµειώνεται ότι ο Ν.3199/2003 

τροποποιήθηκε το καλοκαίρι του 2006 µε τα άρθρα 9.1 και 13 του Ν.3481/2006(ΦΕΚ 

162Α/02-08-2006) "Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την 

ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις", προκειµένου 

έτσι να διευκολυνθούν τα έργα µεταφοράς νερού από διαφορετικές λεκάνες και να 

εγκριθεί τελικά το έργο της εκτροπής του Αχελώου. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία 

ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο ολοκληρώθηκε µε 

καθυστέρηση, µεγαλύτερη των 3 χρόνων, µετά τη δηµοσίευση του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος 51/2007(ΦΕΚ 54Α/08-03-2007) "Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για 

την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 

τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
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της 23ης Οκτωβρίου 2000". Το Π∆ αυτό επιχειρεί να ρυθµίσει πολλά πρακτικά θέµατα 

και να θέσει τις προδιαγραφές για ζητήµατα, όπως τα υποχρεωτικά Σχέδια ∆ιαχείρισης 

και τα προγράµµατα παρακολούθησης. 

Επισηµαίνεται ότι η χώρα µας έχει ανοιχτά µέτωπα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

ό,τι αφορά την Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό. Συγκεκριµένα, η Ε.Ε. είχε εκκινήσει 

προδικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας για ατελή ενσωµάτωση της Οδηγίας Πλαίσιο 

από το ∆εκέµβριο του 2005, καθώς ο έλεγχος της έδειξε ότι ο Ν.3199/2003 δεν ήταν 

ακριβής στη µεταφορά, αλλά χρειαζόταν περαιτέρω εξειδίκευση, µέσω της έκδοσης 

διαφόρων εκτελεστικών πράξεων. ∆εδοµένου ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ θεωρείται 

θεµελιώδους σηµασίας σε ό,τι αφορά την προστασία και τη βιώσιµη διαχείριση των 

υδάτων, οι καθυστερήσεις αυτές είναι τουλάχιστον προβληµατικές. Λόγω των 

συνεχιζόµενων καθυστερήσεων, η Ε.Ε. παρέπεµψε την χώρα στο ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(∆ΕΚ) τον Ιούνιο του 2006. Οι ελληνικές αρχές είχαν από τότε 

αναγνωρίσει την έλλειψη, αλλά ισχυρίζονται ότι αυτή πλέον έχει αντιµετωπιστεί, µέσω 

της έκδοσης του Π∆ 51/2007. Το ίδιο θεωρεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έκλεισε 

την υπόθεση τον Ιούνιο του 2007. Συνεχίζοντας, η Ε.Ε. στις 22 Μαρτίου 2007 παρέπεµψε 

την Ελλάδα στο ∆ΕΚ, ανοίγοντας δεύτερη υπόθεση για την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, επειδή 

δεν έχει υποβάλει τις προβλεπόµενες αναλύσεις για τις λεκάνες απορροής ποταµών, για 

τις επιδράσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτές καθώς και οικονοµική ανάλυση 

για τη χρήση των υδάτων. Σηµειωτέον ότι οι αναλύσεις αυτές θα έπρεπε να είχαν 

υποβληθεί έως τον Μάρτιο του 2005. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα υπέβαλε ηµιτελή αναφορά 

το καλοκαίρι του 2006 και δήλωσε ότι θα την ολοκλήρωνε ως τα τέλη του 2007. 

∆εδοµένου όµως ότι οι αναλύσεις αυτές αποτελούν τη βάση για µια σειρά από άλλα 

βήµατα και υποχρεώσεις εφαρµογής της Οδηγίας, η Επιτροπή εκτίµησε την καθυστέρηση 

ως ιδιαίτερα σοβαρή.  

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα Κράτη-Μέλη 

όφειλαν έως τις 22 ∆εκεµβρίου του 2006 να έχουν ολοκληρώσει και θέσει σε εφαρµογή 

προγράµµατα παρακολούθησης των υδάτων. Η Ελλάδα ωστόσο δεν έχει ανταποκριθεί 

ούτε σε αυτή την υποχρέωση και µόλις τον Απρίλιο 2007 προκηρύχθηκε έργο, το οποίο 

θεωρητικά θα ικανοποιήσει αυτήν την απαίτηση. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι η 

καθυστέρηση αυτή πιθανώς να προκαλέσει νέα παραποµπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο. Θετικό είναι όµως το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2006 έκλεισε η υπόθεση για 

τη µη συµµόρφωση της Ελλάδας µε τις απαιτήσεις του Άρθρου 3 της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ. Η υπόθεση είχε ανοίξει, καθώς η Ελλάδα δεν είχε ορίσει τις αρµόδιες αρχές 

για την προστασία και διαχείριση των λεκανών απορροής, δεν είχε ορίσει τη γεωγραφική 

κάλυψη των περιοχών λεκανών απορροής και δεν είχε διευκρινίσει το νοµικό καθεστώς, 

τις αρµοδιότητες και τον ρόλο της κάθε αρµόδιας αρχής ανά περιοχή λεκάνης απορροής. 
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Με τη δηµοσίευση ωστόσο των ΚΥΑ41 για τη νέα διοικητική δοµή και την αποστολή των 

στοιχείων που αφορούσαν στα υφιστάµενα υδατικά διαµερίσµατα, η Ε.Ε. έκρινε ότι η 

Ελλάδα είχε εκπληρώσει τις σχετικές της υποχρεώσεις. Στις 22 Μαρτίου του 2007 

δηµοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση42 για την πρώτη περίοδο εφαρµογής 

της 2000/60/ΕΚ. Επιβεβαιώνοντας όλα τα προαναφερθέντα, η Ελλάδα δεν είχε 

ανταποκριθεί στις περισσότερες υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική 

νοµοθεσία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της. 

Ο Ν.3199/2003 προέβλεπε επίσης τη µεταφορά αρµοδιοτήτων από το Υπ. 

Ανάπτυξης στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και κατά συνέπεια µια νέα διοικητική δοµή. Τα νέα αυτά 

όργανα(Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Υδάτων και Εθνικό 

Συµβούλιο Υδάτων) συστάθηκαν στα τέλη του 2005. Εντούτοις, η πορεία τους δεν ήταν 

το ίδιο ενθαρρυντική. Το Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων ουδέποτε συγκλήθηκε ή 

λειτούργησε ως σώµα. Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Υδάτων από την άλλη 

υπολειτουργούν, καθώς στην πλειονότητά τους δεν έχουν στελεχωθεί ακόµη µε το 

απαιτούµενο προσωπικό. Ας σηµειωθεί άλλωστε ότι τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού στις 

περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Υδάτων αναγνωρίστηκε και από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.43, 

ο οποίος επεσήµανε ότι οι περισσότερες λειτουργούν µε 3-5 άτοµα, αντί των 

προβλεπόµενων 23 υπαλλήλων, µε αποτέλεσµα έτσι η συλλογή στοιχείων και εκθέσεων 

να είναι προβληµατική.  

Σε ό,τι αφορά την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων(KYY), αυτή έχει αρχίσει να 

δραστηριοποιείται, παρόλο που αντιµετωπίζει ουσιαστικά προβλήµατα έλλειψης 

προσωπικού και χώρου. Συγκεκριµένα, προχώρησε στην προκήρυξη έργων για την 

υλοποίηση της Οδηγίας 2000/60/EK και την παρακολούθηση των υδάτων, ενώ 

συµµετέχει και σε σχετικές συναντήσεις. Αξίζει να ειπωθεί ότι από την ΚΥΥ ορίστηκε 

εκπρόσωπος στην τεχνική επιτροπή του Πάρκου Πρεσπών, ενώ έχει ξεκινήσει 

προεργασία για την ενεργοποίησή της σε θέµατα διαχείρισης διασυνοριακών υδάτινων 

συστηµάτων(Νάντσου κ.α., 2007:13-5). 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν αναπόφευκτα στη διαπίστωση ότι η µέχρι σήµερα 

εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ έχει διαµορφώσει ένα κλίµα οριακής κρισιµότητας. 

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ειπωθεί ότι η εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη 

                                                 
41 - ΚΥΑ 49139/2005 "Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων" (ΦΕΚ 1695 B΄/2.12.2005) και  
- ΚΥΑ 47630/2005 "∆ιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας" (ΦΕΚ 1688 B΄/1.12.2005).  
42 Commission staff working document, accompanying document to the communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council “Towards Sustainable Water Management in 
the European Union” First stage in the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC 
[COM(2007) 128 final], [SEC(2007) 363].  
43 Συνέντευξη τύπου Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. "Προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση της πιθανής 
λειψυδρίας κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο". Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007.  
 
 

 - 216 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

διαχείριση των υδάτων στη χώρα µας ξεκίνησε αρνητικά, κυρίως λόγω των σηµαντικών 

παραλείψεων του νόµου που εναρµονίζει την ελληνική µε την κοινοτική νοµοθεσία και 

έτσι λοιπόν οδηγούµαστε αναπόδραστα στο συµπέρασµα ότι η επίτευξη της καλής 

κατάστασης των υδάτων είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν θα επιτευχθεί έως το έτος 2015, 

καθώς οι σχετικές δράσεις και εργασίες προχωρούνε µε εξαιρετικά βραδείς ρυθµούς. 

Πέραν αυτών, η ανάθεση των σχετικών προγραµµάτων και µελετών σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, και όχι σε επιστηµονικούς φορείς δηµόσιου χαρακτήρα υποδηλώνει ότι ο 

τοµέας της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα αντιµετωπίζεται ως µια 

επιπρόσθετη παράµετρος για τη µεγιστοποίηση του κέρδους, και όχι ως ένα µείζον εθνικό 

ζήτηµα, το οποίο συσχετίζεται σε κάθε περίπτωση πολυεπίπεδα µε τα ζητήµατα 

περιβάλλοντος και ανάπτυξης της χώρας µας. 

Η αρνητική εικόνα που έχει προκύψει σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ στον ελληνικό χώρο είναι αντικειµενικά µια πολυσύνθετη διαδικασία, η 

οποία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από τις διοικητικές αδυναµίες της χώρας µας. 

Παρόλο που υπάρχει ένα πλήθος ζητηµάτων, τα οποία χρήζουν βελτίωσης, εντούτοις στο 

σηµείο αυτό θα παρουσιαστούν ορισµένοι µόνο άξονες, οι οποίοι κρίνονται ως πρώτης 

προτεραιότητας για την επίλυση των υφιστάµενων προβληµάτων. Έτσι λοιπόν, το βασικό 

τρίπτυχο της επιτυχίας συνίσταται στα εξής: 

• Ενεργοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας, το οποίο µπορεί να 

διασφαλισθεί µόνο µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό από την πλευρά της δηµόσιας 

διοίκησης, µε παράλληλη αξιοποίηση των κονδυλίων. 

• Προώθηση της διοικητικής αναδιοργάνωσης, ούτως ώστε να υπάρξουν και να 

λειτουργήσουν αποτελεσµατικά µηχανισµοί ολοκληρωµένης διαχείρισης των λεκανών 

απορροής ποταµών, αξιοποιώντας παραδείγµατα από τη διεθνή εµπειρία. 

• Ολοκληρωµένη θεώρηση του ζητήµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων από την 

άποψη του αναπτυξιακού σχεδιασµού µε την ένταξη της περιβαλλοντικής συνιστώσας, 

στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης(Μιµίκου, 2006). 

Επιπλέον, η επιτυχής εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί την κυρίαρχη 

πρόκληση για τη χώρα µας σε ό,τι αφορά την ορθολογική διαχείριση των υδατικών 

πόρων και προϋποθέτει: 

• Την ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών44. 

                                                 
44 Ορισµένες δράσεις για τη διασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών στον τοµέα των υδατικών πόρων 
είναι οι εξής: 1)Η αναβάθµιση του µετρητικού δικτύου της χώρας. 2)Η επιχειρησιακή λειτουργία της 
Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας(ΕΤΥΜΠ). 3)Ο καθορισµός 
προδιαγραφών σύνταξης των υδρολογικών µελετών. 4)Η κατάρτιση ισοϋέτιων καµπύλων σε εθνικό 
επίπεδο. 5)Η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων στις κρίσιµες ελλειµµατικές περιοχές. 6)η ενίσχυση 
της βασικής έρευνας σε πειραµατικές λεκάνες απορροής, αστικές και εξωαστικές. 7)Η στήριξη της 
καινοτοµίας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα της χώρας 
µας(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007:717)    

 - 217 -



∆.Π.Μ.Σ.  "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"  Ε.Μ.Π. 
Τάτσης Λάζαρος                       Κοινοτική Νοµοθεσία για την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων 

• Την καταβολή µέγιστης προσπάθειας από όλους τους ενδιαφερόµενους(Λαζάρου, 

2006). 

• Τον ολοκληρωµένο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. 

• Την αλλαγή νοοτροπίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών. 

• Τη διάθεση πόρων(Μιµίκου, 2006). 

• Την πολιτική βούληση(Λαζάρου, 2006). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Χρονολόγιο Έκδοσης Κοινοτικών ∆ιατάξεων για την ∆ιαχείριση και Προστασία 

των Υδατικών Πόρων 

Οι Οδηγίες, Κανονισµοί, Αποφάσεις, Συµβάσεις, Πρωτόκολλα και Ψηφίσµατα που έχει 

εκδόσει η Ε.Ε. από το 1975 και µετά συνοψίζονται στα κάτωθι: 

1. Οδηγία 75/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975«Περί της 

απαιτούµενης ποιότητος των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την 

παραγωγή ποσίµου ύδατος στα κράτη µέλη» (ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 26 έως 

31. 

2. Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 1975«Περί της 

ποιότητος των υδάτων κολυµβήσεως» (ΕΕ L 31 της 5.2.1976, σ. 1 έως 7). 

3. Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976«Περί ρυπάνσεως που 

προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο 

περιβάλλον της Κοινότητας» (ΕΕ L 129 της 18.5.1976, σ. 23 έως 29). 

4. Απόφαση 77/795/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1977«Περί 

καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των 

γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας» (ΕΕ L 334 της 24.12.1977, σ. 29 

έως 36). 

5. Οδηγία 78/659/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Αυγούστου 1978 «Περί της 

ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωση της 

ζωής των ιχθύων» (ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 36). 

6. Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1978 «Περί θέσπισης 

προγράµµατος δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τοµέα του ελέγχου και 

της µείωσης της ρύπανσης που προκαλείται από την απόρριψη υδρογονανθράκων 

στη θάλασσα» (ΕΕ C 162 της 8.7.1978, σ. 1 έως 4). 

7. Οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1979 «Περί των 

µεθόδων µετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγµατοληψιών και της 

αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή 

ποσίµου ύδατος στα κράτη µέλη» (ΕΕ L 271 της 29.10.1979, σ. 44 έως 53). 

8. Οδηγία 79/923/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1979«Περί της 

απαιτούµενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή» (ΕΕ L 281 της 

10.11.1979, σ. 47 έως 52). 

9. Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1979«περί 

προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από 

ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» (ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43 έως 48). 

10. Απόφαση 80/686/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980«Περί συστάσεως 

Συµβουλευτικής Επιτροπής στον τοµέα του ελέγχου και της µειώσεως της 
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ρυπάνσεως που προξενείται από την έκχυση υδρογονανθράκων στη θάλασσα» 

(ΕΕ L 188 της 22.7.1980, σ. 11 έως 12). 

11. Οδηγία 80/778/ΕΟΚ «Περί της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού» (ΕΕ L της 229 

της 30.8.1980, σ. 11). 

12. Οδηγία 82/176/EOK του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 1982 «Περί των 

οριακών τιµών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το 

βιοµηχανικό τοµέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων» (ΕΕ L 

81 της 27.3.1982, σ. 29 έως 34). 

13. Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 7ης Φεβρουαρίου 1983 «Για την 

καταπολέµηση της ρύπανσης των υδάτων» Ψήφισµα του Συµβουλίου και των 

αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 

1984 για τις νέες µορφές συνεργασίας στον τοµέα του νερού. 

(ΕΕ C 272 της 12.10.1984) 

14. Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Σεπτεµβρίου 1983 «Για τις 

οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδµίου» (ΕΕ L 

291 της 24.10.1983, σ. 1 έως 8). 

15. Οδηγία 84/491/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1984 «σχετικά µε τις 

οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις 

εξαχλωροκυκλοεξανίου» (ΕΕ L 274 της 17.10.1984, σ. 11 έως 17). 

16. Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 «σχετικά µε τις 

οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων 

επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος της 

οδηγίας 76/464/ΕΟΚ» (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 16 έως 27). 

17. Οδηγία 88/347/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1988«Για την 

τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις 

οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων 

επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος της 

οδηγίας 76/464/ΕΟΚ  (ΕΕ L 158 της 25.6.1988, σ. 35 έως 41). 

18. Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1990 «Για την πρόληψη 

ατυχηµάτων που προκαλούν ρύπανση της θάλασσας» (ΕΕ C 206 της 18.8.1990, 

σ. 1 έως 2). 

19. Οδηγία 90/415/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Αυγούστου 1990«Τροποποίηση 

του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και 

τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που 

υπάγονται στον Κατάλογο Ι του Παραρτήµατος της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.» 

20. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 «Για την 

επεξεργασία των αστικών λυµάτων» (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40 έως 52). 
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21. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 «Για την 

προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (ΕΕ L 375 

της 31.12.1991, σ. 1 έως 8).  

22. Σύµβαση για τη διεθνή επιτροπή προστασίας του Έλβα (Μετάφραση ΕΟΚ-ΕΕ L 

321 της 23.11.1991) 

23. Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης ∆εκεµβρίου 1991 «Για την 

τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή 

ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον» (ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48 έως 

54). 

24. Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992 «Για τη µελλοντική 

πολιτική σχετικά µε τα υπόγεια ύδατα» (ΕΕ C 59 της 6.3.1992, σ. 2 έως 2). 

25. Απόφαση 92/446/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1992 «Περί των 

ερωτηµατολογίων για τις οδηγίες που αφορούν τον τοµέα των υδάτων» (ΕΕ L 

247 της 27.8.1992, σ. 10 έως 36). 

26. Πρωτόκολλο της Σύµβασης της 8ης Οκτωβρίου 1990 µεταξύ των 

Κυβερνήσεων της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της Τσεχικής 

και Σλοβακικής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας για τη διεθνή επιτροπή για την προστασία του Έλβα 

(ΕΕ L 45 της 23.2.1993) 

27. Συµφωνία συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του 

Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση (ΕΕ L 267 της 28.10.1993). 

28. Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995«Σχετικά µε την 

προστασία των υπογείων υδάτων» (ΕΕ C 49 της 28.2.1995, σ. 1 έως 1)  

29. Σύµβαση «Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του 

Βορειοανατολικού Ατλαντικού».(ΕΕ L 104 της 3.4.1998). 

30. Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Νοεµβρίου 1998 «σχετικά µε την 

ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».(ΕΕ L 330 της 5.12.1998) 

31. Σύµβαση για την ίδρυση της διεθνούς επιτροπής προστασίας του Όντερ 

(ΕΕ L 100 της 15.4.1999)  

32. Πρωτόκολλο σχετικά µε τις Προστατευόµενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα 

της Μεσογείου.(ΕΕ L 322 της 14.12.1999). 

33. Τροποποιήσεις της Σύµβασης για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από 

τη ρύπανση.(ΕΕL 322 της 14.12.1999)  

34. Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για την πρόληψη της ρύπανσης της Μεσογείου 

Θαλάσσης από τις βυθίσεις αποβλήτων που πραγµατοποιούνται από τα σκάφη και 

τα αεροσκάφη.(ΕΕL 322 της 14.12.1999)  

35. Παράρτηµα V της Σύµβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

του βορειοανατολικού Ατλαντικού, «για την προστασία και τη διατήρηση των 
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οικοσυστηµάτων και της βιολογικής ποικιλότητας της θαλάσσιας ζώνης».(ΕΕL 

118 της 19.5.2000)  

36. 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 (L 327 της 22/12/2000 σ. 0001 – 0073). 

37. Απόφαση 2001/720/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2001 «Για την 

παραχώρηση στην Πορτογαλία παρέκκλισης όσον αφορά την επεξεργασία των 

αστικών λυµάτων του οικισµού της ακτής Estoril».(κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό 

Ε(2001) 2657)(ΕΕ L 269 της 10.10.2001)  

38. Απόφαση 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

20ής Νοεµβρίου 2001 «Για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητος 

στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ»(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(ΕΕ L 331 της 15.12.2001)  

39. Κανονισµός 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

5ης Νοεµβρίου 2002 «Για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της 

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισµών για την 

ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία».(ΕΕL 324 

της 29.11.2002)  

40. Κανονισµός 814/2003 του Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 για την εφαρµογή συστήµατος 

γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2002 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 

(ΕΕ L 115 της 9.5.2003). 

41.  Απόφαση 2005/294/EK της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2005 σχετικά µε αίτηµα 

παρέκκλισης δυνάµει του σηµείου 2 στοιχείο β) του παραρτήµατος ΙΙΙ και του 

άρθρου 9 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προστασία των υδάτων 

από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό 

Ε(2005) 1032].(ΕΕ L 94 της 13.4.2005)  

42. Απόφαση 2005/646/EK της επιτροπής της 17ης Αυγούστου 2005 για την 

κατάρτιση πίνακα καταγραφής των τόπων που θα σχηµατίσουν το δίκτυο 

διαβαθµονόµησης σύµφωνα µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2005) 3140] 

(ΕΕ L 243 της 19.9.2005) 

43. Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

7ης Σεπτεµβρίου 2005 «Σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση 

κυρώσεων για παραβάσεις».(ΕΕ L 255 της 30.9.2005).  
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44. Απόφαση-Πλαίσιο 2005/667/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2005 για την 

ενίσχυση του ποινικού πλαισίου καταστολής της ρύπανσης από πλοία 

(ΕΕ L 255 της 30.9.2005).  

45. Απόφαση 2005/880/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2005  για τη χορήγηση 

παρέκκλισης στις Κάτω Χώρες σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 

προέλευσης[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2005) 4778](ΕΕ L 324 της 

10.12.2005)  

46. Απόφαση 2005/884/ΕΚ του Συµβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 2005 σχετικά µε τις 

επιπτώσεις της προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της 

Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας στη σύµβαση για τη διεθνή επιτροπή προστασίας του Όντερ και στη 

σύµβαση για τη διεθνή επιτροπή προστασίας του Έλβα 

(ΕΕ L 326 της 13.12.2005)  

47. Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

15ης Φεβρουαρίου 2006 «Σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων 

κολύµβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» 

(ΕΕ L 64 της 4.3.2006) 

48. Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης 

Φεβρουαρίου 2006 «Για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες 

ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας».(Κείµενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)(ΕΕ L 64 της 4.3.2006)  

49. Απόφαση 2006/189/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2006 , σχετικά µε 

την έγκριση παρέκκλισης, την οποία ζήτησε η Αυστρία κατ’ εφαρµογή της 

Oδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2006) 

590](ΕΕL 66 της 8.3.2006).  

50. Οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

12ης ∆εκεµβρίου 2006«Περί της απαιτούµενης ποιότητας των υδάτων για 

οστρακοειδή».(ΕΕ L 376 της 27.12.2006)  

51. Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

12ης ∆εκεµβρίου 2006 «Σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη 

ρύπανση και την υποβάθµιση».(ΕΕ L 372 της 27.12.2006)  

 

2. Νοµοθετήµατα της Ελλάδας για τη ∆ιαχείριση και Προστασία των Υδατικών 

Πόρων 

1. Υδρευτική Χρήση 

• Ν. 2744/1999 «για την αναδιοργάνωση της ΕΥ∆ΑΠ» (ως ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ) και ίδρυση 
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της ΕΥ∆ΑΠ Παγίων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Νόµου. 

• Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α 191) «Σύσταση Ενιαίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης-

Αποχέτευσης» (∆ΕΥΑ). 

• Ποιότητα πόσιµου νερού: 

- ΚΥΑ Α5/288/1986 σε εναρµόνιση µε την Οδηγία ΕΟΚ 80/778 «Ποιότητα πόσιµου 

νερού». 

- Υγειονοµική ∆ιάταξη Α5/2280/1983 (ΦΕΚ Β 720) «Προστασία υδάτων ύδρευσης 

περιοχής πρωτευούσης» και η τροποποίησή της ΚΥΑ Α5/5180/1988. 

- ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β 892) σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 98/83/ΕΕ «Ποιότητα 

νερού για ανθρώπινη κατανάλωση». 

2. Αγροτική Χρήση 

• Ν.∆. 608/1948 (ΦΕΚ Α 97) «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι’ αρδεύσεως 

χρησιµοποιουµένων υδάτων», όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των: 

- Ν. 1988/1952 (ΦΕΚ Α 34) «περί γεωτρήσεων» (άρθρο 3, παρ. 3). 

- Β.∆. 2/1949 (άρθρο 10). 

- Ν.∆. 3784/1957 (άρθρο 12)· 

• Ν.∆. 3881/1958 (ΦΕΚ Α 181) «περί έργων εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε 

και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των: 

- Ν.∆. 1218/1972. 

- Ν.∆. 1277/1972. 

- Ν. 414/1976. 

• Β.∆. 13.9.59 (ΦΕΚ Α 243) «Περί Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων». 

• Π.∆. 499/1975 (ΦΕΚ Α 163) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων και 

έργων των διοικουµένων από τους ΓΟΕΒ», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 999/1980 

(ΦΕΚ Α 252/1982). 

3. Ενέργεια 

• Ν. 2773/1999 και Π.∆. 333/1999, σύµφωνα µε τα οποία λειτουργεί σήµερα η ∆ΕΗ. 

• Π.∆. 328/2000 (ΦΕΚ 268), «∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» µε το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί ο ∆ιαχειριστής, 

µε βάση το άρθρο 14 του παραπάνω νόµου. 

• Ν. 1559/1985, «Ρύθµιση θεµάτων εναλλακτικών µορφών ενέργειας και ειδικών 

θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις». 

• Ν. 2941/2001 αντιµετωπίζει το θέµα εγκατάστασης ΑΠΕ σε δάση και δασικές 

εκτάσεις και πολλά στοιχεία παθογένειας του αδειοδοτικού συστήµατος. 

• Ν. 3175/2003 αφορά κυρίως την εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού, αλλά 

κύριος σκοπός του είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά 
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ηλεκτρικής ενέργειας, η προσέλκυση νέων επενδυτικών πηγών και η επίτευξη 

ανταγωνιστικών τιµών για τον καταναλωτή. 

• Ν. 3468/2006 µε σκοπό την προσαρµογή στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/77 και 

την προώθηση κατά προτεραιότητα στην εσωτερική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ και µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής 

απόδοσης. 

4. Προστασία των Υδατικών Πόρων 

• Π.∆. 658/1981 «για την προστασία της ιχθυοπανίδας των λιµνών και ποταµών». 

• Π.∆. 1180/1981 «περί ρυθµίσεως θεµάτων ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, 

βιοτεχνιών κλπ. και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει». 

• Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β 221/1965 «περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών 

αποβλήτων». 

• ΚΥΑ 46399/1352/1986, «Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που 

προορίζονται για πόσιµα, κολύµβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά, και καλλιέργεια 

και αλιεία οστρακοειδών, µέθοδος µέτρησης, συχνότητα δειγµατοληψίας, και ανάλυση 

των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα», σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 

75/440/ΕΟΚ, 76/180/ΕΟΚ , 77/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ. 

• ΚΥΑ 69269/5387/1990, «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

περιεχόµενο µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων». 

• ΚΥΑ 18186/1988 (144/ΦΕΚ 197/1987, ΥΣ70/ΦΕΚ 90/1990), διάφορες αποφάσεις για 

οριακές τιµές επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα και στα νερά. 

• ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ Α 196), «Προστασία των υπόγειων υδάτων από 

απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 80/68/ΕΟΚ». 

• Ν.∆. 191/1974 (ΦΕΚ Α 350), «Κύρωση της συνθήκης για την προστασία των διεθνούς 

ενδιαφέροντος υγροτόπων (1971)». 

• ΚΥΑ 16190/1335/1997, «Μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται έµµεσα ή 

άµεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και την πρόληψη της περαιτέρω 

ρύπανσης αυτού του είδους». 

• ΚΥΑ 20419/2522 (ΦΕΚ 1212Β/18-9-2001) «Προσδιορισµός των νερών που υφίστανται 

νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης-κατάλογος ευπρόσβλητων περιοχών». 

• ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία και διάθεση 

αστικών λυµάτων». 

• ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ Β1811), Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997: 

Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 

5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής. 
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• ΠΥΣ 2/1-2-2001 (ΦΕΚ Α 15), «Καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών 

ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον 

Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976». 

• ΚΥΑ 4859/726/1-3-2001 (ΦΕΚ Β 253), «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του 

υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών 

ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 

76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976». 

• ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/12-12-2003 (ΦΕΚ Β 1866), Τροποποίηση και συµπλήρωση της 

ΠΥΣ 2/1-2-2001 «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος 

από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ορισµένων επικίνδυνων 

ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

4ης Μαΐου 1976 (Α’ 15)». 

• ΚΥΑ 43504/5-12-2005 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων 

και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και διάρκεια 

ισχύος αυτών». 

• Υπουργική Απόφαση 34685/6-12-2005 (ΦΕΚ 1736 Β/19-12-2005) «Συγκρότηση 

Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων». 

• Υπουργική Απόφαση 26798/22-6-2005 (ΦΕΚ 1736 Β/9-12-2005) «Τρόπος λειτουργίας 

του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων». 

• Υπουργική Απόφαση 23970/20-06-2007(ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 271) «Τροποποίηση 

συγκρότησης Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων». 

• ΚΥΑ 49139/24-11-2005 (ΦΕΚ 1695 Β/2-12-2005) «Οργάνωση της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων». 

• ΚΥΑ 476301/16-11-2005 (ΦΕΚ 1688 Β/1-12-2005) «∆ιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης 

Υδάτων της Περιφέρειας». 

• ΚΥΑ 16175/824 (ΦΕΚ 530Β/28-04-06) «Πρόγραµµα δράσης για την περιοχή του 

κάµπου Θεσσαλονίκης-Πέλλας-Ηµαθίας που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη 

από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης». 

• ΚΥΑ 25638/2905 (ΦΕΚ 1422Β/22-10-2001) «Πρόγραµµα δράσης για το Θεσσαλικό 

πεδίο που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 

προέλευσης». 

• ΚΥΑ 20417/2520 (ΦΕΚ 1195Β/14-9-2001) «Πρόγραµµα δράσης για την περιοχή του 

Κωπαϊδικού πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση 

γεωργικής προέλευσης». 

• ΚΥΑ 20416/2519 (ΦΕΚ 1196Β/14-9-2001) «Πρόγραµµα δράσης για την περιοχή του 

Αργολικού πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση 

γεωργικής προέλευσης». 
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• ΚΥΑ 20417/2520 (ΦΕΚ 1195Β/14-9-2001) «Πρόγραµµα δράσης για τη Λεκάνη του 

Πηνειού Ν. Ηλείας που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση 

γεωργικής προέλευσης»(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007:31-34). 

5. Πολεοδοµία 

Ο Νόµος 3010/2002 (ΦΕΚ Α 91), «Εναρµόνιση του 1650/1985 µε τις Οδηγίες 

97/1/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 

υδατορέµατα και άλλες διατάξεις», όπου µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται όροι και 

διαδικασίες για την οριοθέτηση ρεµάτων που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυµοτοµικού 

σχεδίου ή εντός οικισµών που δεν έχουν ρυµοτοµικό σχέδιο. Η οριοθέτηση συνίσταται 

στον καθορισµό και επικύρωση των πολυγωνικών γραµµών εκατέρωθεν της βαθιάς 

γραµµής του υδατορέµατος, οι οποίες περιβάλλουν τις γραµµές πληµµύρας, τις όχθες, 

καθώς και τα τυχόν φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

υδατορέµατος(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ε.Μ.Π., 2007:34). 

6. ∆ιεθνή Ύδατα 

• Ν. 4334/1963 (ΦΕΚ Α 173/1963) «περί κυρώσεως του ελληνοτουρκικού 

πρωτοκόλλου για την οριστική εκκαθάριση των διαφορών επί της εκτελέσεως των 

υδραυλικών έργων διευθετήσεως της κοίτης του ποταµού Έβρου επί των δύο οχθών». 

• Ν.∆. 4012/1959 (ΦΕΚ Α 232) «περί κυρώσεως της µεταξύ των κυβερνήσεων 

Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας υπογραφείσης την 18/6/59 συµφωνίας περί ζητηµάτων 

υδροοικονοµίας». Σχετικά και τα: 

- Β.∆. 42/1961 (ΦΕΚ Α 13/1961)· 

- Ν.∆. 1207/1972 (ΦΕΚ Α 126/1972). 

• Ν.∆. 4399/1964 (ΦΕΚ Α 193) «περί κυρώσεως της µεταξύ των κυβερνήσεων 

Ελλάδος και Βουλγαρίας συµφωνίας περί συνεργασίας εις την χρησιµοποίησιν των 

υδάτων και ποταµών των διαρρεόντων τα εδάφη των δύο χωρών». 

• Ν. 366/1976 (ΦΕΚ Α 160/1976) «περί κυρώσεως της συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος και 

Βουλγαρίας περί ιδρύσεως µικτής ελληνοβουλγαρικής επιτροπής για την συνεργασία 

µεταξύ των δύο κρατών επί θεµάτων ηλεκτρικής ενεργείας και χρήσεως των υδάτων 

των ποταµών των διαρρεόντων τας δύο χώρας». 

• Ν. 2402/1996 (ΦΕΚ Α 98) «περί κυρώσεως συµφωνίας µεταξύ των κυβερνήσεων της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τα ύδατα του 

ποταµού Νέστου». 

• Τροποποίηση της Σύµβασης της Βαρκελώνης που υιοθετήθηκε στις 10 Ιουνίου 1995 

στη Βαρκελώνη. Έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Α 144/2002), καθώς και το πρωτόκολλο για τις 

χερσαίες πηγές ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που περιλαµβάνει, ενώ 

αναµένεται ακόµη η υπογραφή ορισµένων πρωτοκόλλων. 
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• ∆ιεθνής Σύµβαση για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 

διασυνοριακό επίπεδο, συνηφθείσα στις 25 Φεβρουαρίου 1991 (ESPOO Φιλανδίας). 

Έχει κυρωθεί µε το Ν. 2450/1997 (ΦΕΚ Α 249/1997) 

• Σύµβαση της Βαρκελώνης του 1976 για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας 

από τη ρύπανση. Κυρώθηκε µε το Νόµο 855/1978 (ΦΕΚ Α 235/1978), µε το 

συνηµµένο Παράρτηµα και τα Πρωτόκολλα αυτής. 

7. Αστικός Κώδικας 

• Άρθρα 967, 968 και 969 σχετικά µε την κυριότητα των υδάτων. 

• Άρθρα 970, 914, 1003–1005 και 1027 σχετικά µε την προστασία της 

προσωπικότητας, την αδικοπρακτική ευθύνη και το γειτονικό δίκαιο(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 

Ε.Μ.Π.:34-35). 
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3. Χάρτες (Επεξεργασία GIS) 
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