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ΠΡΟΛΟΓΟ  
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 Ζ Διιάδα δελ αληηκεησπίδεη ζπλήζσο ζνβαξά πξνβιήκαηα επάξθεηαο θαη 

ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ ηεο πφξσλ, παξά µφλν επνρηαθά θαη εζηηαζκέλα ζε ηνπηθή 

θιίκαθα (π.ρ. πδαηηθφ έιιεηµµα πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο Ννηίνπ Αηγαίνπ). Σα επί 

κέξνπο φκσο πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα αλαδεηθλχνληαη ζε ζπλδπαζκφ 

µε ηηο εηήζηεο δηαθπκάλζεηο ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ηελ αλνµνηφµνξθε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ απνζεκάησλ επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ πνπ ζα δηαζθαιίζεη ζε καθξνπξφζεζκε βάζε ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ηνπ 

λεξνχ. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά παξαηίζεηαη ε εηζαγσγή, ε νπνία απνηειεί ην 

πξψην θεθάιαην.  

 ην δεχηεξν θεθάιαην αθνινπζεί βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Παξνπζηάδνληαη 

βαζηθά δφγκαηα, αξρέο θαη ζεκειηψδεηο παξαδνρέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ ελψ παξαηίζεηαη ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηνπο 

πδαηηθνχο πφξνπο. Αθνινχζσο ζίγεηαη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη 

εληνλφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε θπξηφηεξα ηελ ιεηςπδξία, ηελ μεξαζία, ηελ 

πθαικχξσζε θαη ηε ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ. Παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηνλ θφζκν, 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα. Δπηζεκαίλνληαη ηα 

βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Διιάδα.  

 ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη αξρηθά νη ζεκαληηθφηεξεο Οδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ην 

αληίζηνηρν ζηάδην ελζσκάησζεο ησλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ δίθαην. Αθνινπζεί 

παξάζεζε ζηφρσλ θαη αλάιπζε βαζηθψλ ζεκείσλ ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ. Ζ Οδεγία 

ελζσκαηψζεθε ζην εζσηεξηθφ δίθαην κε ην λφκν 3199/2003. O λένο λφκνο 

απνηειείηαη απφ 14 άξζξα θαη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ. Μειεηψληαη νη βαζηθέο αξρέο, ηα θχξηα ζηνηρεία θαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηνπ 

λφκνπ πνπ ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 51/2007 ζηφρνο ηνπ νπνίνπ 

είλαη ε πιήξεο ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ησλ Παξαξηεκάησλ 

ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ ζην Δζληθφ Γίθαην. 
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 ην πέκπην θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθέο φςεηο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάησλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3199/2003. 

Παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ην χδαηα, νη 

θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ 

θαη ηα πνζνζηά θάιπςεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο. Αθνινπζεί 

αλαιπηηθή αλαθνξά ηεο Οδεγίαο 91/271 ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ 

ιπκάησλ. 

 Σέινο ζην έθην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. ηελ Διιάδα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ χδαηνο θαη ηελ άληζε 

θαηαλνκή ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο, ζπκπεξαίλνπκε φηη απνηειεί επηηαθηηθή 

αλάγθε ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 
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2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

2.1 Νεξό, πνιηηηζκόο θαη πνηόηεηα δσήο  

 Αγαζφ ελ αλεπαξθεία ην «άξηζηνλ χδσξ» θαηά ηνλ Πίλδαξν απνηειεί έλα απφ 

ηα κείδνλα ζέκαηα ηνπ 21νπ αηψλα. ηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα, ε ζεκαζία ηεο 

δήισζεο απηήο γίλεηαη πξνθαλήο ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ αθφκε θη αλ ν Πίλδαξνο 

έδεζε πεξίπνπ δπφκηζη ρηιηεηίεο πξηλ. Ζ δσή εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ην λεξφ - ε 

πξνέιεπζε θαη αλάπηπμε ηεο δσήο έγηλε δπλαηή πάλσ ζηε γε ιφγσ ηεο χπαξμεο 

λεξνχ. Εψα θαη θπηά απνηεινχληαη θπξίσο απφ λεξφ. Σν λεξφ απνηειεί ηα ¾ ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Απφ ηελ αξραηφηεηα ν άλζξσπνο εγθαηαζηάζεθε θνληά ζε 

πνηακνχο, έπηλε ην λεξφ ησλ πνηακψλ, κεηαθηλήζεθε θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ πξνο 

άγλσζηα κέξε θαη ηξεθφηαλ απφ ηα ςάξηα ησλ πνηακηψλ. ηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηζκνχ 

νη Homo Sapiens πνπ επηβίσλαλ απνθιεηζηηθά απφ ην θπλήγη θαη ηε ζπιινγή ηξνθψλ 

δελ δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηα άιια δψα. Ο κνληέξλνο πνιηηηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη αλαδχζεθε πεξίπνπ 10.000 ρξφληα πξηλ, φηαλ ν άλζξσπνο έκαζε λα θαιιηεξγεί ηε 

γε γηα λα παξάγεη ηξνθή. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη εχθνξεο θνηιάδεο ηνπ 

Νείινπ, Δπθξάηε-Σίγξε θαη Ίληνπο απνηέιεζαλ ηηο πξψηεο ηνπνζεζίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζεκαληηθψλ πνιηηηζκψλ. Ζ ιαηξεία ζενηήησλ, νη ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο 

θαη γεληθφηεξα ε δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ δνχζαλ ζηηο φρζεο ησλ πνηακψλ ήηαλ 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ξπζκφ ησλ πνηακψλ.  

 Ζ αλάγθε γηα ηε κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο γεο ππφ θαιιηέξγεηα νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσκεηξίαο. Ζ εθηξνθή δψσλ θαη ε δεκηνπξγία αξδεπηηθψλ 

θαλαιηψλ ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο. Λφγσ ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ ήηαλ δπλαηή ε ππνζηήξημε 

κεγαιχηεξσλ πιεζπζκψλ. Ζ ρξήζε ηεο κπτθήο δχλακεο αλζξψπσλ θαη δψσλ θαη ε 

ρξήζε γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ σο θαχζηκε χιε ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Γελ είλαη εχθνινο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

κηαο θνηλσλίαο ή νηθνγέλεηαο. Χζηφζν είλαη αλακθίβνιν φηη ε πνηφηεηα ηεο δσήο 

είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ είλαη δηαζέζηκν 

γηα πφζε, καγείξεκα, θαζαξηφηεηα, θεπνπξηθή θιπ. Γεληθφηεξα ν ξπζκφο 

θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ γηα νηθηαθέο ρξήζεηο (θπβηθά κέηξα αλά θεθαιή αλά έηνο) 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αλζξψπνπ (Aswathanarayana, 2001). 

 Σν λεξφ απαηηείηαη γηα πιήζνο αλζξψπηλσλ ρξήζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα (θαηαλάισζε δψσλ, άξδεπζε, εμφξπμε κεηάιισλ), δεπηεξνγελή 

ηνκέα (βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, ςχμε θιπ.) θαη ηξηηνγελή ηνκέα (ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία θιπ.). Δπίζεο ην λεξφ απνηειεί κέζν γηα ηελ παξαγσγή δστθψλ θαη 

θπηηθψλ εηδψλ πξνο αλζξψπηλε θαηαλάισζε ηφζν ζε θπζηθφ φζν θαη ζε ηερλεηφ 

πεξηβάιινλ (π.ρ. αλαπαξαγσγή ςαξηψλ ζε πνηάκηα, ιίκλεο, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θιπ.). 
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 Οη πδάηηλνη δξφκνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πινήγεζε, απνρέηεπζε, δηάζεζε 

επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ ελψ ιίκλεο θαη πνηάκηα απνηεινχλ ηφπνπο αλαςπρήο θαη 

ηνπξηζκνχ. ε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ ππάξρεη έιιεηςε λεξνχ θαη νη πνηθίιεο 

ρξήζεηο ηνπ λεξνχ αζθνχλ πίεζε ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

πξνζεθηηθή δηαρείξηζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα δηαηεξεζεί ηφζν ε πνζφηεηα 

φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ απνζεκάησλ λεξνχ (Pearson, 1999). 

 

2.2 Τδξνινγηθόο θύθινο - Τδαηηθό ηζνδύγην 

 Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ ζηελ πδξφζθαηξα είλαη 1.386 Μm
3
. Σν ζαιαζζηλφ 

λεξφ απνηειεί πνζνζηφ 97,5 % θαη ην γιπθφ λεξφ 2,5 %. Ζ κεγαιχηεξε αλαινγία 

γιπθνχ λεξνχ είλαη δεζκεπκέλε κε ηε κνξθή πάγνπ θαη κφληκνπ ρηνληνχ ζηελ 

Αληαξθηηθή θαη Αξθηηθή θαη ζε πςειέο νξνζεηξέο φπσο ηα Ηκαιάτα θαη νη Άιπεηο. Σν 

ππφγεην λεξφ απνηειεί πνζνζηφ 29,9 % ηνπ γιπθνχ λεξνχ, 0,9% ηνπ γιπθνχ λεξνχ 

ππάξρεη ζηε κνξθή ηεο πγξαζίαο εδάθνπο, λεξψλ ειψλ θαη κφληκνπ πάγνπ. Σα 

επηθαλεηαθά χδαηα κε ηε κνξθή πνηακψλ, ηακηεπηήξσλ θαη ιηκλψλ αληηζηνηρνχλ ζην 

0,26% ηνπ γιπθνχ λεξνχ πνπ αλαλεψλεηαη (Aswathanarayana, 2001).  

Σν λεξφ δηαθέξεη απφ άιινπο θπζηθνχο πφξνπο θαζψο είλαη θηλεηφ. Σν λεξφ 

εμαηκίδεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ησλ σθεαλψλ, ζαιαζζψλ, ιηκλψλ, πνηακψλ θιπ. Καη 

ζρεκαηίδεη ζχλλεθα. ηαλ ζπκππθλψλνληαη νη αηκνί ηνπ λεξνχ ζηα ζχλλεθα, 

θαηαθξεκλίδνληαη σο βξνρή ή ρηφλη αλάινγα κε ηελ αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία. 

Κάπνην πνζνζηφ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ ζηελ μεξά ζρεκαηίδεη ηελ επηθαλεηαθή 

απνξξνή κέξνο ηεο νπνίαο δηεζείηαη ζην έδαθνο ζρεκαηίδνληαο ηα ππφγεηα λεξά. Ζ 

δχλακε ηεο βαξχηεηαο κεηαθηλεί ηα επηθαλεηαθά χδαηα θαη ηα ππφγεηα χδαηα 

ζρεκαηίδνληαο πνηακνχο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνπο σθεαλνχο. Μέξνο ηεο βξνρφπησζεο 

θαηαθξαηείηαη ζην έδαθνο σο πγξαζία, ε νπνία πθίζηαηαη εμάηκηζε ή 

εμαηκηζνδηαπλνή. Οη αηκνί ζηελ αηκφζθαηξα κεηαθέξνληαη απφ ξεχκαηα αέξα, 

ζπκππθλψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ θαηαθξεκλίζκαηα θαη έλαο λένο θχθινο μεθηλά 

(Aswathanarayana, 2001). 

Με ηε βνήζεηα καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ είλαη δπλαηφλ λα κειεηήζνπκε ηνλ 

πδξνινγηθφ θχθιν ηνπ λεξνχ. Σν λεξφ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κε ηε κνξθή 

βξνρήο, ρηνληνχ, δξνζηάο θιπ. γλσζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ζαλ αηκνζθαηξηθά 

θαηαθξεκλίζκαηα ή απιά θαηαθξεκλίζκαηα. Σν λεξφ θζάλνληαο ζηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο έρεη λα αθνινπζήζεη ηξεηο δξφκνπο:  

i) λα δηαπεξάζεη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη λα θαηέιζεη ζην ππέδαθνο 

ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο πξνζηηζέκελν ζην ππφγεην λεξφ. Ζ 

πνζφηεηα απηή ζπληζηά ηελ θαηείζδπζε. Δίλαη δπλαηφλ αθνχ θάλεη έλα 

ππφγεην δξνκνιφγην λα επαλέιζεη ζην θσο χζηεξα απφ θάπνην ρξφλν 

παξακνλήο ζην ππέδαθνο θαη κε ην πδξνγξαθηθφ ζχζηεκα λα νδεγεζεί 

ζηε ζάιαζζα απφ φπνπ επαλεμαηκίδεηαη γηα λα επαλαιάβεη ηνλ θχθιν  
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ii) λα ξεχζεη επηθαλεηαθά θαη παξαιακβαλφκελν απφ ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν 

(πνηάκηα ζπζηήκαηα) λα εθρπζεί ηειηθά ζηε ζάιαζζα (ή ζπάληα ζε ιίκλε). 

Απηή ε πνζφηεηα ζπληζηά ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ε νπνία κπνξεί λα 

επαλεμαηκηζζεί θαη λα επαλέιζεη ζηελ αηκφζθαηξα απφ φπνπ 

επαλαιακβάλεη ηνλ θχθιν  

iii) λα επαλεμαηκηζζεί απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, απφ ηελ ειεχζεξε 

επηθάλεηα ηνπ πδξνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην ππέδαθνο ή αθφκα λα 

δηαπλεπζζεί απφ ηα θπηά πνπ ην αληινχλ απφ ην ππέδαθνο. Απηή ε 

πνζφηεηα ζπληζηά ηελ εμαηκηζνδηαπλνή, πνπ επαλέξρεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα γηα λα ζπλερίζεη ηνλ θχθιν. πλνςίδνληαο ην άζξνηζκα ησλ 

θαηαθξεκληζκάησλ ηζνχηαη πξνο ην άζξνηζκα ηεο θαηείζδπζεο ηεο 

επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο. Ζ εμίζσζε απηή 

απνηειεί ηελ εμίζσζε ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ζε θάζε πεξηνρή θαη πνπ θαζνξίδεη ηελ πδάηηλε νηθνλνκία 

ηεο πεξηνρήο (νχιηνο, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1: Τδξνινγηθόο θύθινο (USGS, 2005) 

Λεθάλε απνξξνήο (ή πδξνινγηθή ιεθάλε) ελφο πνηακνχ ραξαθηεξίδεηαη ην 

ηκήκα εθείλν ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πάλσ ζην νπνίν ηα λεξά πνπ ξένπλ 

επηθαλεηαθά θέξνληαη κε ην πδξνγξαθηθφ ζχζηεκα ζηελ θνίηε ηνπ ππ‟ φςε πνηακνχ 

ν νπνίνο ηα νδεγεί ζηε ζάιαζζα θαη‟ επζείαλ ή δηακέζνπ άιινπ κεγαιχηεξνπ 

πνηακνχ ηνπ νπνίνπ είλαη παξαπφηακνο. Ζ ζεκαζία ηεο ιεθάλεο απνξξνήο έγθεηηαη 

ζην φηη απηή ζπληζηά έλα ηκήκα εδάθνπο κε απηφλνκε επηθαλεηαθή πδξννηθνλνκία, 

έρεη δειαδή αλεμάξηεην πδξνινγηθφ ηζνδχγην. Οη ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη δηάθνξνη 
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φξνη ηεο εμίζσζεο πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ κεηαβάιινληαη απφ ιεθάλε ζε ιεθάλε ελψ 

γηα ηελ ίδηα ηε ιεθάλε κεηαβάιινληαη θάζε πδξνινγηθφ έηνο ζπλήζσο ειαθξά γχξσ 

απφ κηα κέζε ηηκή αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ έηνπο. Σα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ παίδνπλ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη:  

 νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (θπξίσο βξνρφπησζε, ζεξκνθξαζία) 

 ε θχζε ησλ πεηξσκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ην ππέδαθνο ηεο ιεθάλεο  

 ε κνξθνινγία ηεο ιεθάλεο θαη ην πδξνγξαθηθφ ηεο δίθηπν 

 ε βιάζηεζε θαη ε επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ (κε άξνζε, θαιιηέξγεηεο, 

άληιεζε λεξνχ θιπ.) (νχιηνο, 1981). 

Μέξνο ηεο βξνρφπησζεο δηεζείηαη κέζα απφ ην έδαθνο θαη γεκίδεη ηνπο πφξνπο 

ηνπ εδάθνπο θαη ησλ βξάρσλ. Ζ ππφγεηα πεξηνρή φπνπ φινο ν δηαζέζηκνο ρψξνο είλαη 

γεκάηνο κε λεξφ θαιείηαη δψλε θνξεζκνχ θαη ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη εθεί θαιείηαη 

ππφγεην λεξφ. Ο πδξνθφξνο νξίδνληαο είλαη ε άλσ επηθάλεηα ηεο δψλεο θνξεζκνχ, 

κηα επηθάλεηα αζαθψο νξηδφκελε θαη θπκαηλφκελε κεηαμχ θνξεζκέλεο πεξηνρήο 

(φπνπ θάζε δηαζέζηκνο πφξνο είλαη γεκάηνο κε λεξφ) θαη κε θνξεζκέλεο αιιά πγξήο 

πεξηνρήο φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνξξνθεζεί επηπιένλ λεξφ. Ο πδξνθφξνο 

νξίδνληαο πθίζηαηαη κεηαπηψζεηο αλάινγα κε ηηο επνρέο: ζε πεξίνδν μεξαζίαο 

ππνρσξεί θαη ζε πεξίνδν βξνρνπηψζεσλ αλεβαίλεη πξνο ηελ επηθάλεηα.  

Πνξψδε, θνξεζκέλα ζηξψκαηα άκκνπ, ραιηθηνχ ή βξαρψδνπο εδάθνπο πνπ 

κπνξνχλ λα απνδψζνπλ κε νηθνλνκηθφ ηξφπν ζεκαληηθά πνζά λεξνχ θαινχληαη 

πδξνθνξείο. πλήζσο ην λεξφ απφ ηελ επηθάλεηα πεξλά δηακέζνπ ηνπ εδάθνπο απφ 

ηνλ πδξνθνξέα θαη απφ εθεί ζε κηα πεξηνρή εθξνήο (πεγάδη, ιίκλε, γθετδεξ, πνηάκη ή 

σθεαλφ) σο κέξνο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. Σν ππφγεην λεξφ θηλείηαη ζπλήζσο απφ 

πςειέο ζηάζκεο θαη κεγάιεο πηέζεηο πξνο ρακειφηεξα ζεκεία. Ζ ηαρχηεηά ηνπ είλαη 

ηδηαίηεξσο κηθξή, ηεο ηάμεο ηνπ ελφο κέηξνπ ην ρξφλν θαη ζπαλίσο πάλσ απφ 0,3 

κέηξα ηελ εκέξα. Ρπζκφο άληιεζεο κεγαιχηεξνο απφ ην ξπζκφ επαλαπιήξσζεο έρεη 

σο ζπλέπεηα ηελ ηαπείλσζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θνληά ζην ζεκείν άληιεζεο θαη 

ηελ ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία πεξηνρήο ρακειήο πίεζεο (Γξεγνξνπνχινπ, 2001). 

 

2.3 Σν λεξό σο θπζηθόο πόξνο – Οη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ  

Ζ εμέηαζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ζηα πιαίζηα ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 

απνηειεί πξνζπάζεηα έληαμεο ελφο θαη‟ εμνρήλ ζηνραζηηθνχ θαηλνκέλνπ - γηαηί ν 

θχθινο ηνπ λεξνχ θαη ηδηαίηεξα ε βξνρφπησζε ππαθνχεη ζε ζηνραζηηθνχο λφκνπο - ζε 

κηα δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζε πξνζδηνξηζηηθέο, απφ ηε θχζε ηνπο, επεκβάζεηο θαη 

απνζθνπεί, καδί κε άιια, ζηε βέιηηζηε ρξήζε, αλάπηπμε, δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε θαζνξηζκέλν ρψξν. Σν δηαζέζηκν πδαηηθφ δπλακηθφ ελ 

ηνχηνηο, απνηειεί ην βαζηθφηεξν πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο κηαο 

πεξηνρήο, πεξηνξηζκφ θξίζηκν, πνπ ε άγλνηά ηνπ δελ ζπγρσξείηαη γηαηί ε έιιεηςε 

λεξνχ δελ επηηξέπεη ηε ζρεδίαζε θαη πνιχ ιηγφηεξν ηελ εθαξκνγή θηιφδνμσλ 
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πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο. Κάζε αλαπηπμηαθφ ζρέδην δελ κπνξεί παξά λα μεθηλά απφ 

κία βαζηά θαη αθξηβή γλψζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη 

ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηεο δίαηηάο ηνπ, ζην ρξφλν θαη ην ρψξν, 

φρη κφλν ηνλ άκεζν αιιά θαη ζηηο γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο. Ζ ζρέζε αιιειεμάξηεζεο, 

ηφζν ζην ρψξν φζν θαη ζηε θχζε ηνπ πδαηηθνχ πφξνπ (επηθαλεηαθφο - ππφγεηνο) είλαη 

ζεκαληηθφ θξηηήξην πνπ ηειηθά βαξαίλεη νπζηαζηηθά ζηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο 

γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο.  

Τδαηηθφο πφξνο είλαη ν φγθνο λεξνχ - ππφγεηνπ θαη επηθαλεηαθνχ - 

θαζνξηζκέλεο πνηφηεηαο, πνπ κπνξεί ηερληθννηθνλνκηθά λα αμηνπνηεζεί ζε νξηζκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ αλεπηζχκεηεο, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ζπλέπεηεο ζην πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο ή γεηηνληθψλ πεξηνρψλ. 

Τδαηηθφ δπλακηθφ κηαο πεξηνρήο, ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν, είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ ηεο πεξηνρήο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ θαη ηεο απνζήθεπζήο ηνπ ζε ππφγεηνπο ηακηεπηήξεο 

(Καιιέξγεο, 2001). 

Σν λεξφ απνηειεί ην πνιπηηκφηεξν νξπθηφ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

άλζξσπνο ζηνλ αγψλα ηνπ γηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή εμέιημε, ζπρλά φκσο 

αθφκε θαη γηα ηελ ίδηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ απνζεκάησλ ηνπ, 

ην λεξφ ππαθνχεη φπσο θαη φια ηα άιια νξπθηά, ζε λφκνπο ζηνραζηηθνχο ζηε βάζε 

θαη κφλν ε θίλεζή ηνπ αθνινπζεί λφκνπο πξνζδηνξηζηηθνχο. Αλ φκσο γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ θνηηαζκάησλ ηνπ λεξνχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη εηδηθέο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο κηαο πεξηνρήο, ε δίαηηα, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ θιπ. ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπ είλαη ηειείσο δηάθνξε απφ εθείλε ησλ ππφινηπσλ νξπθηψλ 

θνηηαζκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηειείσο θαζνξηζκέλεο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο πνπ ε 

γλψζε ηνπο απνηειεί ηελ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο.  

Αληίζεηα, ην λεξφ πέξα απφ ηνπο γεσκεηξηθνχο ραξαθηήξεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα θνηηάζκαηά ηνπ - ζηελ πξάμε νη πδξνινγηθέο κνλάδεο - ππφθεηηαη ζε ρσξνρξνληθέο 

κεηαβνιέο ησλ απνζεκάησλ ηνπ, ηα νπνία αλαλεψλνληαη ζε εηήζηα θαη πνιπεηήζηα 

βάζε. Ζ ηδηνξξπζκία απηή ηνπ λεξνχ πνπ δελ απαληά ζε άιια νξπθηά παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ δνζέληνο φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη 

λα μεπεξληέηαη, θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ λεξψλ, ε αλαλενχκελε ζε πνιπεηήζηα 

βάζε πνζφηεηα. Σν αληίζεην νδεγεί ζηε ζηείξεπζε ή θαηαζηξνθή ησλ πδξνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ είηε άκεζα (εμάληιεζε) είηε έκκεζα (κφιπλζε-ξχπαλζε) ηδηαίηεξα ησλ 

παξάθηησλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ. Σελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ πνπ ε έιιεηςή ηεο πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηηο δπλαηφηεηεο γηα νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, πξέπεη λα ζηεξίδνπλ: 

 Ο καθξνρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηαρείξηζήο ηνπο θαη 

 Ζ πξνρσξεκέλε γλψζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ρσξνρξνληθψλ 

κεηαβνιψλ ηφζν ζε εζληθή θιίκαθα φζν θαη ζηελ θιίκαθα ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο.  
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Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα, πνπ ήηαλ 

«εμαζθάιηζε αξθεηνχ ζε πνζφηεηα θαη θαηάιιεινπ ζε πνηφηεηα λεξνχ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ θαηαλαισηψλ» ζπκπιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν, κε αλάιπζε «θφζηνπο /σθέιεηαο» θαη 

νινθιεξψζεθε ζηε ηειεπηαία δεθαεηία, κε ηελ πξνζζήθε ηεο «κέξηκλαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο θαη δηαηήξεζε ηεο πνζφηεηαο» κηα θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

έιιεηςεο ηνπ αλαληηθαηάζηαηνπ απηνχ θπζηθνχ πφξνπ άξρηζαλ λα γίλνληαη αηζζεηά 

αθφκε θαη ζε πνιχ πινχζηεο ζε λεξφ ρψξεο φπσο εθείλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

χζηεξα απφ ηηο ζπρλά θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αιφγηζηεο επέκβαζεο ηνπ 

αλζξψπνπ (Καιιέξγεο, 2001). 
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2.4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ 

2.4.1 ηαζκνί ζηελ εμέιημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ λεξώλ 

Ζ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηελ απγή ηεο ηζηνξίαο ηνπ, γηα ηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπ, είλαη κία ζπλερήο πξνζπάζεηα βέιηηζηεο δηαρείξηζεο 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Ξέρσξα απφ ην γεγνλφο φηη νη πξσηφγνλεο «θνηλσλίεο» 

αλαπηχρζεθαλ θνληά ζε «πεγέο» λεξνχ, φπσο ηα πδξνξεχκαηα, ηα πνηάκηα, νη ιίκλεο, 

νη πεγέο, ν αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ λα πδξνκαζηεχζεη βαζείο πδξνθφξνπο ή λα 

θαηαζθεπάζεη ηακηεπηήξεο, ράλεηαη βαζεηά κέζα ζηελ αξραία ηζηνξία. 

Μεξηθνί απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ζηελ αλάπηπμε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη νη πην θάησ: 

 Βιέπνληαο ηα άγξηα άινγα, ηνπο ιχθνπο θαη ηα άιια δψα  λα ζθάβνπλ γηα 

λεξφ (μεξέο πεξηνρέο ηεο γεο), ν άλζξσπνο αθνινχζεζε ην παξάδεηγκά ηνπο 

γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαζέζηκεο παξνρήο λεξνχ, θηηάρλνληαο ηα πξψηα 

ζθαθηά πεγάδηα. Μεξηθά απ‟ απηά απέθηεζαλ ηε θήκε φηη είραλ καγηθέο ή 

ζετθέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο, θάηη πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο εμαθνινπζεί 

λα εμάπηεη ηε θαληαζία αθφκε θαη κεξηθψλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ 

 Ζ κεγάιε «αγξνηηθή επαλάζηαζε» πνπ μεθίλεζε γχξσ ζην 8000 π.Υ. θαη 

θάιπςε πεξηνρέο ηνπ Ηζξαήι, ηεο Ηνξδαλίαο, ηνπ Ληβάλνπ, ηεο πξίαο, ηεο 

Σνπξθίαο θαη ηνπ Ηξάλ νδήγεζε ζηελ «αξδεπφκελε γεσξγία» κε ηε 

ζπλδπαζκέλε πηα ρξήζε επηθαλεηαθνχ (πνηάκηα - ιίκλεο - πεγέο) θαη 

ππφγεηνπ (γεσηξήζεηο) λεξνχ 

 Οη Κηλέδνη, πξψηνη θαηαζθεπάδνπλ γεσηξήζεηο βάζνπο 1000 m (έξεκνο 

Gobi) κε θαιάκηα «κπακπνχ» ρξεζηκνπνηψληαο ζηδεξέληα, νμχιεθηα άθξα. 

Κάζε βαζηά γεψηξεζε ρξεηαδφηαλ ζπρλά κεξηθέο δεθαεηίεο κέρξη λα 

ηειεηψζεη. Σελ ίδηα πεξίνδν (2000 π.Υ.) νη Αηγχπηηνη, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξσηφγνλε πεξηζηξνθηθή κέζνδν δηάηξεζεο, αλνίγνπλ ζε ζθιεξά 

πεηξψκαηα αξηεζηαλέο γεσηξήζεηο, βάζνπο 100 m, γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

αξδεπηηθφ λεξφ ηνπ Νείινπ ζηηο αξραίεο πξσηεχνπζεο Μέκθηδα θαη Θήβα 

 Γχξσ ζην 500 π.Υ. θαηαζθεπάδνληαη εθηεηακέλα «θάλαηο» γηα ηελ 

πδξνκάζηεπζε αιινπβηαθψλ ξηπηδίσλ θαη καιαθψλ ηδεκάησλ ζην Ηξάλ, ην 

Αθγαληζηάλ, ηελ Κίλα θαη ηελ Αίγππην 

 Καηά ηελ ξσκατθή επνρή δηαθφπηεηαη ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ, γηαηί νη Ρσκαίνη δηαπίζησλαλ ζπρλά φηη ήηαλ κνιπζκέλα. 

Έηζη αλάπηπμαλ ηα επηθαλεηαθά ζπζηήκαηα κάζηεπζεο θαη κεηαθνξάο 

λεξνχ. 
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 Σν 1100  κ.Υ. ζηελ πεξηνρή Artois ηεο Γαιιίαο γίλνληαη νη πξψηεο 

αξηεζηαλέο γεσηξήζεηο. Σελ πεξίνδν απηή μεθηλά ζηε Γπηηθή Δπξψπε κία 

πξαγκαηηθή πζηεξία αλάπηπμεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ, κε πδξνγεσηξήζεηο 

βάζνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 180 m. Σν 1841 νινθιεξψλεηαη ζηε ιεθάλε ηνπ 

Παξηζηνχ αξηεζηαλή γεψηξεζε βάζνπο 600 m γηα ηελ χδξεπζε ηνπ Γήκνπ 

 Σν 19ν αηψλα, ε εθκεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ παίξλεη κεγάιεο 

δηαζηάζεηο θαζψο ζε πνιιέο ρψξεο ηα επηθαλεηαθά λεξά είλαη αζήκαληα ή 

δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εθξεθηηθά απμεκέλσλ αλαγθψλ 

 ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχληαη νη 

θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απξνγξακκάηηζηεο εθκεηάιιεπζεο ή 

ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη αξρίδεη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ. 

Οη πην πάλσ ζηαζκνί ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ, είλαη ηαπηφρξνλα 

θαη ζηαζκνί ζηελ εμέιημε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο (Καιιέξγεο, 2001). 

 

2.4.2 Γηαρείξηζε ή «ζνθή ρξήζε» πδαηηθώλ πόξσλ  

Ο φξνο Γηαρείξηζε φηαλ αλαθέξεηαη ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο θαηά θαλφλα 

ζπλνδεχεηαη απφ επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ ηχπνπ νξζνινγηθή βέιηηζηε 

αεηθφξνο θιπ. αλάινγα κε ηνλ Γηαρεηξηζηή θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν, δειαδή αλάινγα 

κε ην θξηηήξην πνπ δεζπφδεη θαηά ηε δηαρείξηζε. Σν 1986 ν Driscoll εηζάγεη ηνλ φξν 

ζνθή ρξήζε (wise use) ε νπνία θαίλεηαη λα απνηειεί ζπγθεξαζκφ ησλ πην πάλσ 

επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ. 

Ζ ζνθή ρξήζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ βαζίδεηαη ζε ηξεηο γεληθέο αξρέο: 

 ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγίαο ε νπνία ζα βειηηψζεη ηελ απνζεθεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ  

 ζηελ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ 

 ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ ηεξαξρηθή 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ έρνπλ ηελ πςειφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα.  

Ζ πξψηε απφ ηηο πην πάλσ αξρέο αλαθέξεηαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο «αζθαινχο 

απφδνζεο» ζε καθξνρξφληα θιίκαθα. Ζ δεκηνπξγία κφληκνπ ειιείκκαηνο ιφγσ 

ππεξάληιεζεο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί θαη θπζηθά νχηε λα απνθαηαζηαζεί απφ 

ην πξφζθαηξν νηθνλνκηθφ φθεινο. Σν έιιεηκκα νδεγεί ζηελ εμάληιεζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ θαη ζηελ αχμεζε κειινληηθά ηνπ θφζηνπο ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ 

πνπ ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νη κειινληηθέο γεληέο. Ζ ζπλδπαζκέλε ρξήζε 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, ε αλαθχθισζε - επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ν 

ηερλεηφο εκπινπηηζκφο απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηθαλνπνίεζεο ηεο πξψηεο 

αξρήο.  
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Ζ δεχηεξε αξρή απνβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ 

ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηελ πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ 

λεξνχ, φπσο είλαη ε ππεξάληιεζε, ηδηαίηεξα ησλ παξάθηησλ πδξνθφξσλ, ε 

ρξεζηκνπνίεζε θπηνθαξκάθσλ θαη βειηησηηθψλ ηνπ εδάθνπο θαη νη εθπνκπέο ζην 

έδαθνο θαη ην ππέδαθνο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ. 

 

Σέινο, ε ηξίηε αξρή πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε θξηηεξίσλ πξνηεξαηνηήησλ γηα 

ηε κειινληηθή ρξήζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ, δνζέληνο φηη νη πεξίνδνη μεξαζίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε λεξνχ απφ ηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία 

θαη ηελ χδξεπζε, ζπληζηνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο «ζνθήο ρξήζεο». Απφ ηελ 

άιιε κεξηά ε ρξεζηκνπνίεζε θξηηεξίσλ πξνηεξαηφηεηαο νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

δηαηηζέκελνπ ζηε γεσξγία λεξνχ ππέξ ηνπ δηαηηζέκελνπ ζηελ χδξεπζε, γεγνλφο πνπ 

έρεη δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ είλαη: 

 ε έιιεηςε ζπλδπαζκέλεο αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ηφζν ησλ επηθαλεηαθψλ φζν 

θαη ησλ ππφγεησλ λεξψλ 

 ε αδπλακία αμηφπηζηεο πνζνηηθνπνίεζεο απφ πιεπξάο ησλ πδξνγεσιφγσλ ηεο 

έλλνηαο ηεο «αζθαινχο» ή «αεηθφξνπ» απφδνζεο ελφο πδξνθφξνπ 

ζπζηήκαηνο, νπνηνδήπνηε θη αλ είλαη ην πεξηερφκελφ ηεο, κηα θαη δελ είλαη 

κεηξήζηκεο πάληα φιεο νη παξάκεηξνη ηεο πην πάλσ απφδνζεο θαη ε αδπλακία 

ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπλήζσο κεραληθψλ λα θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα  

 ε κε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ αιιά θαη θπθιηθήο 

απνζήθεπζεο/ρξήζεο ηεο πεξίζζεηαο (πιεκκπξηθψλ) απνξξνψλ  

 κε ζπλδπαζκφο ηεο ρξήζεο θπζηθνχ λεξνχ κε αλαγελλεκέλα ή αθαιαησκέλα 

ή αθφκε θαη πθάικπξα λεξά (Καιιέξγεο, 2001). 

 

2.4.3 Γόγκαηα 

Οη ζρεηηθέο Ννκνζεζίεο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ είλαη, άιιεο ιηγφηεξν θαη άιιεο 

πεξηζζφηεξν, εκπλεπζκέλεο ή αθφκα θαη βαζηζκέλεο ζηα πην θάησ δφγκαηα πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ζηε ρξήζε επηθαλεηαθψλ λεξψλ: 

 «Παξαπνηάκην Γφγκα»: Ο ηδηνθηήηεο παξαπνηάκηαο γεο έρεη πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ απφιεςε θαη ρξήζε λεξνχ 

 Γφγκα ηνπ «Πξψηνπ Γηθαηνχρνπ»: Σν δηθαίσκα ρξήζεο λεξνχ δε ζπλδέεηαη 

κε ηα άιια ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα. Ο πξψηνο ρξνλνινγηθά ρξήζηεο λεξνχ 

δηαηεξεί ην θχξην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ. Σν δηθαίσκα ρξήζεο κεηαβηβάδεηαη 

ζηνπο αθνινπζνχληεο ρξνλνινγηθά ρξήζηεο  

 «Γφγκα ηνπ Γεκνζίνπ πκθέξνληνο»: ην ηδησηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο λεξνχ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε λα δηαηεξεζεί ε πεξηβαιινληηθή αμία κηαο 

πεξηνρήο κνλαδηθήο, ηφζν απφ επηζηεκνληθή άπνςε φζν θαη απφ άπνςε 

θπζηθνχ θάιινπο θαη αλαςπρήο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 
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ζνλ αθνξά ζην δηθαίσκα ρξήζεο ππφγεηνπ λεξνχ δχν βαζηθνί θαλφλεο 

ηζρχνπλ δηεζλψο:  

 ν «Αγγιηθφο θαλφλαο» ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν ηδηνθηήηεο γεο είλαη θαη 

ηδηνθηήηεο απφιπηνο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ηδηνθηεζίαο  

 ν «Ακεξηθαληθφο θαλφλαο» ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν ηδηνθηήηεο γεο 

δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί κηα ινγηθή πνζφηεηα ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ πνπ 

βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

Σέινο ε ππνβάζκηζε ή θαη εμάληιεζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ιφγσ ππεξάληιεζεο 

νδήγεζε ζην «Γφγκα ηνπ ακνηβαίνπ επηκεξηζκνχ» θαηά ην νπνίν ην δηθαίσκα ρξήζεο 

ππφγεηνπ λεξνχ αλήθεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ππεξθείκελεο γεο κφλν εθφζνλ ε ρξήζε 

είλαη ινγηθή. Πεξίζζεηα ππφγεηνπ λεξνχ ζε ζρέζε κε ηελ πην πάλσ «ινγηθή ρξήζε», 

δεζκεχεηαη θαη θαηαλέκεηαη ε ρξήζε ηεο ζηνπο ινηπνχο ρξήζηεο. Σν δφγκα απηφ 

νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ λνκηθνχ φξνπ «αζθαιήο απφδνζε» ε νπνία πξαθηηθά 

είλαη ε δηαζέζηκε πνζφηεηα ππφγεηνπ λεξνχ βαζηζκέλε ζηε κέζε ηξνθνδνζία ηνπ, ην 

πεξηερφκελν φκσο ηνπ νπνίνπ δηαθέξεη απφ ηνλ αληίζηνηρν πδξνινγηθφ φξν.  Έηζη, 

εθφζνλ νη ζπλνιηθέο απνιήςεηο ππνιείπνληαη ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εκπινπηηζκνχ ε 

πεξίζζεηα θαηαλέκεηαη ζηνπο ινηπνχο ρξήζηεο. Δάλ φκσο ππάξρεη ππεξάληιεζε ηνπ 

πδξνθφξνπ (απνιήςεηο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ κέζν εκπινπηηζκφ) γηα κία πεξίνδν 

πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφλσλ ην ππφγεην λεξφ θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 

ρξήζηεο, αλαιφγσο ηεο παξνρήο άληιεζεο θαζελφο απφ απηνχο, ρσξίο φκσο νη 

ζπλνιηθέο απνιήςεηο λα ππεξβαίλνπλ ηνλ κέζν εηήζην εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ. 

ηελ Διιάδα έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο λφκνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

ν Νφκνο 1739/87 αθνινπζεί ην «Γφγκα ηνπ Γεκφζηνπ πκθέξνληνο» ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην «Γφγκα ηνπ ακνηβαίνπ επηκεξηζκνχ» θαη ηνλ «Ακεξηθαληθφ Καλφλα» πιελ 

φκσο ε εθαξκνγή ηνπ ππήξμε ακθίβνιε σο πξνβιεκαηηθή (Καιιέξγεο, 2001). 

ηελ Διιάδα ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ δελ ξπζκηδφηαλ εηδηθά απφ ην 

εζληθφ δίθαην. Δθαξκνζηέεο ήηαλ νη θνηλέο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ θψδηθα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 967, ζχκθσλα κε ην νπνίν πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο είλαη 

ηδίσο ηα λεξά κε ειεχζεξε θαη αέλαε ξνή, νη κεγάιεο ιίκλεο θαη νη φρζεο ηνπο. 

πλεπψο, θαζέλαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνηλφρξεζηα χδαηα θαη 

κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ δηθαηνπκέλσλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζην λεξφ, ην άξζξν 969 νξίδεη φηη πξνηηκάηαη θαηά ζεηξά:  

1. ε ζπνπδαηφηεξε ρξήζε γηα ηελ θνηλή σθέιεηα 

2. ε ρξήζε πνπ πξνάγεη πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία 

3. ε αξραηφηεξε 

4. ε ρξήζε γηα επηρείξεζε πνπ ζπλδέεηαη κε νξηζκέλν ηφπν θαη ηέινο 

5. ε ρξήζε πξνο φθεινο ηνπ παξφρζηνπ. 
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Αληηζέησο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 954, ηα ππφγεηα χδαηα θαη νη πεγέο δελ 

απνηεινχλ θνηλφρξεζηνπο πφξνπο θαη αλήθνπλ ζηνλ θχξην ηνπ ππεξθείκελνπ 

αθηλήηνπ, ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ παξαξηήκαηα. Ο ηειεπηαίνο κπνξεί λα ηα 

εθκεηαιιεχεηαη θαηά βνχιεζε αξθεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1027, λα κελ απνθφςεη ή 

λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ηνπο θαηνίθνπο ρσξηνχ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπο.  

ζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηφζν ησλ θνηλφρξεζησλ φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ 

πδάησλ εθαξκνζηέεο είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηελ αδηθνπξαθηηθή επζχλε θαη ηέινο ην γεηηνληθφ 

δίθαην. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 57 θαη 59 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζε 

πεξίπησζε πνπ ζίγεηαη ν θνηλσθειήο ραξαθηήξαο ηνπ χδαηνο ή ην δηθαίσκα ρξήζεο 

ηνπ, νπνηνζδήπνηε δηθαηνχηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρεη ή φρη 

δηθαίσκα θπξηφηεηνο επ‟ απηνχ, δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ηελ άξζε ηεο πξνζβνιήο, ηελ 

παξάιεηςε ηεο πξνζβνιήο ζην κέιινλ, απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε εζηθήο βιάβεο. 

Πεξαηηέξσ, νπνηνζδήπνηε πξνθαιέζεη παξάλνκα θαη ππαίηηα δεκία ζε θνηλφρξεζηα ή 

ηδησηηθά χδαηα ππνρξενχηαη, θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 914, ζε απνδεκίσζε ε 

νπνία δελ κπνξεί παξά λα είλαη ρξεκαηηθή. ηε γεληθή απηή παξαδνρή ζηεξίδεηαη θαη 

ε αξρή ηνπ θνηλνηηθνχ θαη εζσηεξηθνχ δηθαίνπ «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Ληγφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί γεηηνληθνχ δηθαίνπ (άξζξα 1003-1005 θαη 1027), νη νπνίεο 

απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο θπξηφηεηαο. Ζ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απνηειεί 

αληηθείκελν θαη ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ. Πέξα απφ θάπνηεο μεπεξαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (223, 279, 293 Π.Κ.), νη λφκνη πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(λ. 1650/1986) θαη δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (λφκνο 3199/2003) ηππνπνηνχλ 

κία ζεηξά απφ αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηε ξχπαλζε θαη ηελ παξάλνκε εθκεηάιιεπζε 

ησλ πδάησλ.  

Οη δηαηάμεηο φκσο απηέο ηνπ Αζηηθνχ θαη ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ έρνπλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλν ξπζκηζηηθφ πεδίν θαη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα δηαξθψο 

απμαλφκελα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζρεηηθά κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Λφγσ δε ηνπ εχξνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, είλαη αλαγθαία ε 

χπαξμε ελφο εληαίνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν αθελφο ζα ζέηεη ηηο γεληθέο 

αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ επέκβαζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ηδησηψλ ζην 

πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο θαη αθεηέξνπ ζα θαζνξίδεη κηα ζεηξά ζηφρσλ σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πδάησλ (αθειιαξνπνχινπ, εθέξνγινπ, 2006). 
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2.4.4 Βαζηθέο αξρέο αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ πόξσλ 

Ζ δηαρείξηζε, πνπ ζε πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν αλαθέξεηαη επίζεκα σο 

management, είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν δήηεκα ηεο αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ησλ 

έξγσλ πδαηηθψλ πφξσλ. Ο θαηάινγνο ησλ ζρεηηθψλ κε ην λεξφ πξνβιεκάησλ είλαη 

αιεζηλά εληππσζηαθφο: πιεκκχξεο, ιεηςπδξίεο, ξχπαλζε, κφιπλζε, πςειφ θφζηνο 

αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο θιπ. Παξ‟ φια απηά ρσξίο λα ππνηηκά θαλείο ηελ ηερληθή 

επίιπζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ, θαίλεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζέκα δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ιήςεο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Απηφ πνπ ζπρλά 

απνθαιείηαη «δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ» κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί ζαλ ηελ 

δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πνπ έρεη πνιιά, θνηλά ζεκεία κε ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. 

Απνηειείηαη ζπλνπηηθά απφ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, 

αμηνιφγεζε ιχζεσλ θαη εθαξκνγή ησλ επηιεγκέλσλ ιχζεσλ (Grigg, 1996). 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πνιηηηθή. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη νη δηαρεηξηζηέο (managers) πξέπεη λα είλαη πνιηηηθνί, αιιά φηη πξέπεη λα 

είλαη ηθαλνί λα εξγάδνληαη ζε έλα έληνλα πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ πξέπεη λα 

έρνπλ θαη ηελ αληίζηνηρε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, θαζψο ηα πξνβιήκαηα είλαη 

εμεηδηθεπκέλα (π.ρ. πιεκκχξεο, ηακηεπηήξεο, πνηφηεηα λεξνχ θιπ).  

πληνκνγξαθηθά, κπνξεί λα ιερζεί φηη ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

πεξηέρεη φιεο ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε, δηαηήξεζε, 

πξνζηαζία θαη ηνλ έιεγρν πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ έξγσλ ηνπο, 

θάησ απ‟ φιεο ηηο ζπλζήθεο, κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αεηθνξία ηνπ πφξνπ. Ζ δηαρείξηζε δειαδή πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε γηα 

φια ηα πηζαλά ζπκβάληα θαη απηφ θαζνξίδεη θαη ηνλ βαζκφ επηηπρία ηεο (Καξαβίηεο, 

2005). 

Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ δελ κπνξεί παξά λα ζηεξίδεηαη ζε 

πξνρσξεκέλε γλψζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ρσξνρξνληθψλ κεηαβνιψλ ηνπο.  

Βαζηθά ηέζζεξηο παξάγνληεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εθκεηαιιεχζηκεο πνζφηεηαο λεξνχ ζε πδξαπιηθφ ζχζηεκα: 

α. Ζ κέζε εηήζηα επηθαλεηαθή θαη ππφγεηα απνξξνή, θαζψο θαη ε κέζε εηήζηα 

αλαπιήξσζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ 

β. Ζ ηερληθννηθνλνκηθή δπλαηφηεηα άληιεζεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ 

γ. Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ππφγεηνπ ή επηθαλεηαθνχ, ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

θαη θνληά ζε απηή 

δ. Ζ λνκνζεζία γηα ην λεξφ, ππφγεην ή επηθαλεηαθφ, κέζα θαη θνληά ζηελ 

πδξνινγηθή ιεθάλε.  
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Δπίζεο ε αμηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεη φηη: 

 Ζ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο είλαη κία ζπλερήο, αηειείσηε δηαδηθαζία κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αλάγθε γηα δπλακηθφ θαη ξεαιηζηηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ 

ζπλεπάγεηαη κία ζπλερή επαλαμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ επηβνιή ησλ 

απαξαίηεησλ αλαπξνζαξκνγψλ 

 ινη νη πφξνη - αλζξψπηλνη, θπζηθνί θαη νηθνλνκηθνί – πνπ ππφθεηληαη ζε 

πεξηνξηζκνχο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην βέιηηζην θαη 

νξζνινγηθφηεξν ηξφπν 

 Οη πεξηνξηζκνί ησλ πφξσλ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη έγθαηξα, γηα λα γίλεηαη 

ζσζηά ε δηαρείξηζε θαη ε θαηαλνκή ηνπο  

  Έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο είλαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο (Καιιέξγεο, 2001). 

 

2.4.5 Αξρέο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ   

Οη αξρέο ηνπ Γνπβιίλνπ απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζχλνιν αξρψλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. 

Γηαηππψζεθαλ πξνζεθηηθά ζην Γηεζλέο πλέδξην γηα ην Νεξφ θαη ην Πεξηβάιινλ ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γνπβιίλν ην 1992. Κχξηνο ζηφρνο απηψλ ησλ αξρψλ 

είλαη λα πξνσζήζνπλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο ηδέεο θαη πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκειηψδεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Απηέο νη αξρέο 

δελ είλαη ζηαηηθέο θαη είλαη απαξαίηεηε ε αλαζεψξεζή ηνπο αλάινγα κε ηα 

πνξίζκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ αξρψλ 

ζηελ πξάμε. 

Οη ηέζζεξηο αξρέο ηνπ Γνπβιίλνπ είλαη νη εμήο: 

1. Σν λεξφ είλαη έλαο πεπεξαζκέλνο θαη επάισηνο πφξνο, απαξαίηεηνο γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

2. Ζ δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ πδάησλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ, ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζε φια ηα 

επίπεδα 

3. Οη γπλαίθεο έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ πξφβιεςε, δηαρείξηζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ λεξνχ 

4. Σν λεξφ έρεη νηθνλνκηθή αμία ζε φιεο ηηο αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο ηνπ θαη 

ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο νηθνλνκηθφ αγαζφ. 
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Αξρή 1
ε
: Σν λεξό είλαη έλαο πεπεξαζκέλνο θαη επάισηνο πόξνο, απαξαίηεηνο γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο  

Απηή ε αξρή επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε γηα δηαρείξηζε, αλαγλσξίδνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε άιινπο 

θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα. Σν λεξφ ζεσξείηαη πεπεξαζκέλν αγαζφ 

θαζψο ν πδξνινγηθφο θχθινο παξέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα λεξνχ πνπ δελ 

επεξεάδεηαη απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε ελέξγεηα (π.ρ. αθαιάησζε). Οη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο δχλαληαη λα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ κε 

πδξνιεπηηθέο θπξίσο ελέξγεηεο φπσο ε εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ 

πδξνθφξσλ νξηδφλησλ, αιιά θαη κε άιιεο φπσο ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ 

θαη ε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο (απνδάζσζε, αζηηθνπνίεζε). Έηζη ε νιηθή 

δηαρείξηζε δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ αιιά 

ππνρξεψλεη θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

δήηεζε γηα λεξφ, θαζνξίδνπλ ηηο ρξήζεηο ηεο γεο θαη δεκηνπξγνχλ πγξά απφβιεηα. 

Αξρή 2
ε
: Ζ δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ πδάησλ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ, ησλ νξγαλσηώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ ζε όια ηα επίπεδα 

Σν λεξφ είλαη έλα αγαζφ γηα ην νπνίν φινη νη άλζξσπνη παγθνζκίσο αλήθνπλ 

ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ζ πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή έρεη βάζε κφλν φηαλ νη πνιίηεο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη επεξεάδνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί φηαλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζπγθεληξσζνχλ γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο επηινγέο 

γηα ηνλ εθνδηαζκφ, ηελ δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηνπ λεξνχ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ δελ είλαη ζπκβνπιεπηηθή. Έρεη λφεκα κφλν φηαλ ππάξρεη 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ δηακφξθσζε απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ κηα καθξνρξφληα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Οη 

θπβεξλήζεηο, ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, κε ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ ηελ θχξηα 

επζχλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία 

κεραληζκψλ ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζε φιεο ηηο 

θνηλσληθέο ηάμεηο. 

 

Αξρή 3
ε
: Οη γπλαίθεο έρνπλ θεληξηθό ξόιν ζηελ πξόβιεςε, δηαρείξηζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ λεξνύ 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ σο ιήπηεο απνθάζεσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε 

θπιεηηθέο ηεξαξρίεο θαη ξφινπο κέζα ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

χπαξμε θνηλσληψλ πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη αλαθέξεηαη ε ηζφηεηα ησλ 

δχν θχισλ ζηελ δηάζθεςε ηνπ Γνπβιίλνπ θαη ηνπ Ρίνπ, δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

εθείλνη νη κεραληζκνί θαη ελέξγεηεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. 
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Αξρή 4
ε
: Σν λεξό έρεη νηθνλνκηθή αμία ζε όιεο ηηο αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο ηνπ 

θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο νηθνλνκηθό αγαζό 

Πνιιέο απνηπρίεο ηνπ παξειζφληνο ζηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη ην λεξφ αληηκεησπηδφηαλ σο ειεχζεξν πξντφλ ή 

ηνπιάρηζηνλ φηη δελ αλαγλσξηδφηαλ ε πιήξεο αμία ηνπ λεξνχ σο νηθνλνκηθφ αγαζφ. 

 

2.4.6 Δθαξκνγή ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ  

Έλα θαηάιιειν βηψζηκν πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεην γηα λα εμαζθαιίζεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο απφςεηο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (αηνκηθά ηνλ θάζε 

πνιίηε μερσξηζηά, φπσο θαη ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο) θαη 

λα πξνζηαηεχζεη δεκφζηα ζηνηρεία φπσο νη εζσηεξηθέο πεξηβαιινληηθέο αμίεο. Σν 

ελεξγφ πεξηβάιινλ είλαη θαηά βάζε εζληθέο, αζηηθέο θαη ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ε 

απαξαίηεηε λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηνπο «φξνπο ηνπ παηρληδηνχ» θαη πξνζθέξεη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά θαη ζσζηά ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη 

κεραληζκνί ηεο αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ην θηηξηαθφ 

δπλακηθφ, πνπ θαζνξίδνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο θαλφλεο θαη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί  επαξθήο, νξζνινγηθή θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε 

ησλ πδάησλ ζα πξέπεη λα αιιάμεη ε θαζηεξσκέλε δηάξζξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

ελεξγεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνψζεζε ηδεψλ θαη απφςεσλ -

απνθάζεσλ απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή απφ ην επίπεδν 

ηνπ έζλνπο ζην επίπεδν ηνπ ρσξηνχ ή ηνπ δήκνπ θαη απφ ην επίπεδν ηνπ πνηακνχ πνπ 

εηζέξρεηαη ην λεξφ ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πνηακνχ. 

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εθηφο απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο ζα 

πξέπεη ηφζν νη ηδησηηθέο εηαηξίεο φζν θαη νη θνηλσλίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

νξγαληζκνχο θαζψο θαη απηέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη γπλαίθεο θαη νη αδχλακεο 

νκάδεο, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζε πδαηηθψλ 

πφξσλ. ινη απηνί νη νξγαληζκνί θαη εηαηξίεο έρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο πξνζπάζεηαο πξφζβαζεο φισλ ζην λεξφ, ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ ζπδήηεζεο θαη αλάπηπμεο θαη ζηελ πξναγσγή ηνπ λεξνχ σο νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ αγαζφ ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ (GWP, 2000). 
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2.4.7 Θεκειηώδεηο Παξαδνρέο ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

Δίλαη γλσζηή ε επηξξνή ηελ νπνία αζθνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία νη ηδέεο πνπ ζπλνδεχνπλ αθελφο ην «παξάδεηγκα» ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, αθεηέξνπ δε ηελ έλλνηα ηεο θνηλήο θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ 

νπνία απνηεινχλ νξηζκέλα αλαληηθαηάζηαηα, πνιχηηκα θαη απαξαίηεηα γηα ηελ ίδηα 

ηε δσή πεξηβαιινληηθά αγαζά. Σν λεξφ θαη ε δηαρείξηζή ηνπ θαίλεηαη λα είλαη έλα 

πξνλνκηαθφ πεδίν πξνβνιήο απηψλ ησλ ηδεψλ. 

Ζ χπαξμε πεξηνξηζκέλσλ πνζνηήησλ λεξνχ ή θαη ε ζπρλή έιιεηςή ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ηαπηφρξνλεο θάιπςεο πνιιαπιψλ αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνινγηθψλ αλαγθψλ, νδεγεί ζε δχν θξίζηκεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, 

ζεκειηαθέο παξαδνρέο: Σν λεξφ είλαη έλα θνηλφ αγαζφ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ δελ 

κπνξεί παξά λα είλαη αεηθνξηθή/βηψζηκε. 

α) Σν λεξφ σο θνηλφ αγαζφ 

χκθσλα κε κηα ζεηξά δηαθεξχμεσλ ην λεξφ είλαη έλα θνηλφ αγαζφ ηεο θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο, έλα νηθνινγηθφ αγαζφ, έζησ θαη αλ ηαπηνρξφλσο είλαη θαη έλα 

νηθνλνκηθφ αγαζφ ππφ ηελ έλλνηα φηη έρεη νξηζκέλε νηθνλνκηθή αμία. Ζ ζεψξεζε 

απηή, πέξαλ ηνπ φηη θηλείηαη ζηνλ αληίπνδα κηαο ινγηθήο πνπ εθιακβάλεη ην λεξφ σο 

παξάγσγν ηεο ηδηνθηεζίαο θαη πξντφλ πξνζθεξφκελν απνθιεηζηηθά γηα 

εκπνξεπκαηνπνίεζε, επηβάιεη ηελ επαλεμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο ηνπ 

λεξνχ, φπσο θαη κηα θιηκαθνχκελε ηηκνιφγεζε ηνπ, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

θαιππηφκελσλ αλαγθψλ. 

β) Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ  

Μνινλφηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα ππάξμεη ηαχηηζε 

απφςεσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, εληνχηνηο παξαηεξείηαη 

κηα ζεκαληηθή ζχγθιηζε απφςεσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο αεηθνξηθήο/βηψζηκεο 

δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ. Γίλεηαη δεθηφ φηη ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ αληαπνθξίλεηαη ζην 

θξηηήξην ηεο αεηθνξίαο κφλνλ φηαλ ε δήηεζε ηνπ λεξνχ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηάθνξσλ αλαγθψλ θηλείηαη ζην φξην ηεο θπζηθήο πξνζθνξάο ηνπ. Σνχην ζπλεπάγεηαη 

αλαπφηξεπηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ήηνη εμνξζνινγηζκφ 

ησλ αληηθαηηθψλ ρξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κείσζε ησλ επηβιαβψλ απνξξίςεσλ ζηα 

πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα θαη εμνηθνλφκεζε πδαηηθψλ πφξσλ (Υατληαξιήο, 2005).  
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2.4.8 Αεηθνξία Σσλ Τδαηηθώλ Πόξσλ  

Ζ αεηθνξία (sustainability) είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε έλλνηα (1987) θαη έγηλε 

πνιχ δεκνθηιήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο φξνο αεηθνξία φηαλ πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε 

αθνξνχζε ηελ αιηεπηηθή παξαγσγή. Σν έηνο 1987 ε δηεζλήο επηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, ζε κηα έθζεζε κε ηίηιν «Σν θνηλφ κέιινλ καο», 

αλαθέξεη ζηνλ φξν αεηθνξηθή αλάπηπμε (sustainable development) σο αθνινχζσο: 

«Development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

the future generations to meet their own needs». Γειαδή «δηαδηθαζία αλάπηπμεο πνπ 

εθπιεξψλεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα δηαθηλδπλεχεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη αλάγθεο ηνπ κέιινληνο». Πέξαλ απηνχ φκσο είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιν λα δνζεί έλαο αθξηβήο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο.  

Δηδηθφηεξα ε αεηθφξνο αλάπηπμε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ θχξηεο 

αξρέο:  

1. Υξήζε Πφξνπ (απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζηαζία)  

2. Πεξηβαιινληηθή Αθεξαηφηεηα θαη Αλάπιαζε  

3. Έιεγρνο Ρχπαλζεο  

4. Γηθαηνζχλε θαη πκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ Λήςε ησλ Απνθάζεσλ  

5. Θεζκηθέο Αιιαγέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ. 

Ο φξνο γεληθφηεξα, είλαη αξθεηά αφξηζηνο θαη δχζθνινο ζην λα απνδνζεί, φζνλ 

αθνξά έλα γεληθά απνδεθηφ νξηζκφ. ηαλ ζπδεηείηαη ε αεηθνξία ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη παξαθάησ παξάγνληεο:  

α.  Ζ ζεψξεζε ηεο δηάξθεηαο (κηθξή ή κεγάιε) ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο 

αεηθνξίαο, ε νπνία είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί 

β. Σν ηδησηηθφ ζπκθέξνλ ησλ αζρνινπκέλσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ λεξνχ πνπ δελ 

ζπκπίπηεη πνιιέο θνξέο, κε ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ ζπκθέξνλ.  

Οη αζρνινχκελνη κε ηελ ρξήζε ηνπ λεξνχ θηλνχληαη ζπλήζσο θαη απφ ην 

ηδησηηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, ζχκθσλα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηηο ππάξρνπζεο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Γηα λα εμνκνησζεί απηή ε δηαθνξά 

αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ, θάπνηνο ππεχζπλνο θνξέαο πξέπεη λα ζεζπίζεη κέηξα 

(λνκνζεζία, θφξνπο, επηδνηήζεηο, θιπ.). Ζ εμνκνίσζε απηή είλαη αξθεηά δχζθνιε θαη 

νθείιεηαη ζηε κεγάιε δαπάλε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ, ζηα ηζρπξά επελδεδπκέλα 

ζπκθέξνληα (stakeholders), ζηελ αληίζεζε κε ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο 

ηνπ λεξνχ, ζηε δηαρξνληθφηεηα απηψλ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη ζην γεγνλφο φηη ε 

λνκνζεζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ δελ απέδσζε ζην παξειζφλ.  

Δπηπιένλ ππάξρνπλ αξθεηέο αβεβαηφηεηεο. Έλα αλαπηπμηαθφ έξγν πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο είλαη αξθεηά ζχλζεην θαη θξχβεη αβεβαηφηεηεο φπσο 

ε αλακελφκελε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ν βαζκφο εληαηηθφηεηαο ηεο εθκεηάιιεπζεο 

θαη ν βαζκφο θαη ε εμέιημε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ (Καξαβίηεο, 2005). 
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2.5 Κιηκαηηθή αιιαγή θαη πδαηηθνί πόξνη  

2.5.1 Δπηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ πδξνινγηθό θύθιν 

Ο θχθινο ηνπ λεξνχ πεξηιακβάλεη αιιειεπίδξαζε κε ηε ιηζφζθαηξα, ηελ 

αηκφζθαηξα θαη ηε βηφζθαηξα. πλδέεη φιεο ηηο κνξθέο ηεο πδξφζθαηξαο – θπξίσο 

σθεαλνχο, πνηάκηα, πγξαζία εδάθνπο, ππφγεηα χδαηα θαη αηκνζθαηξηθφ λεξφ. Ο 

θχθινο ηνπ λεξνχ ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηε βαξχηεηα.  

Ζ εμάηκηζε θαη ε ζπκπχθλσζε ιακβάλνπλ ρψξα ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο, ελψ ε βαξχηεηα ειέγρεη ηελ πηψζε ησλ ζηαγνληδίσλ ηεο βξνρήο, ηε ξνή 

ησλ πνηακψλ, ηελ θίλεζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο. πρλά 

θαη νη δχν δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνχλ καδί - γηα παξάδεηγκα ηφζν ζεξκηθέο δηαδηθαζίεο 

φζν θαη ε βαξχηεηα επηδξνχλ ζηελ θπθινθνξία ηεο αηκφζθαηξαο (Aswathanarayana, 

2001). 

Δλψ ε δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηνλ 19ν αηψλα απνδφζεθε ζηελ 

ειηαθή θαη εθαηζηεηαθή ελέξγεηα, θαηά ηνλ 20ν αηψλα ππάξρεη ζαθήο ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο ηάζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ αηκνζθαηξηθνχ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην 1998 ραξαθηεξίζηεθε σο ην ζεξκφηεξν έηνο ηεο 

ρηιηεηίαο ζην Βφξεην Ζκηζθαίξην.  

Σα απνιηζσκέλα θαχζηκα (ιηζάλζξαθαο, πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην) 

αληηζηνηρνχλ ζην 88% ηεο παγθφζκηαο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Ζ θαχζε ησλ 

απνιηζσκέλσλ θαπζίκσλ νδεγεί ζηελ παξαγσγή εθπνκπψλ αεξίσλ φπσο δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, κεζάλην, νμείδηα ηνπ αδψηνπ, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη πηεηηθέο 

νξγαληθέο ελψζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπέο πξνθαινχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

ηδηαίηεξα ππφ ηε κνξθή ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ή 

παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Ζ έθηαζε ζπκκεηνρήο ησλ εθπνκπψλ 

δηαθφξσλ πεγψλ είλαη ε εμήο: 

 Βηνκεραλίεο ελέξγεηαο – πεξίπνπ 50% απφ ηηο νπνίεο ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα CO2 αληηζηνηρεί ζην 40% 

 Υεκηθά πξντφληα, ηδηαίηεξα ρισξνθζνξνάλζξαθεο (CFCs) : πεξίπνπ 20% 

 Καηαζηξνθή ηξνπηθψλ δαζψλ θαη ζρεηηθά αίηηα: πεξίπνπ 15% 

 Γεσξγία θαη άιια (π.ρ. ρψξνη ελαπφζεζεο απνβιήησλ θιπ.) : πεξίπνπ 15%. 

Οη πδξαηκνί απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν αέξην ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη ρσξίο ηνπο πδξαηκνχο ε γε ζα ήηαλ κία ςπρξή έξεκνο. Δίλαη επίζεο ε 

πξσηαξρηθή πεγή ειεπζέξσλ ξηδψλ πδξνμπιίνπ νη νπνίεο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

θαζαξίδνπλ ηελ αηκφζθαηξα νμεηδψλνληαο πνιινχο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο. Οη 

κεγάιεο πνζφηεηεο ιαλζάλνπζαο ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ηεο θάζεο 

ηνπ λεξνχ θαηεπζχλνπλ αηκνζθαηξηθέο δηεξγαζίεο φπσο ηα ζπζηήκαηα θαηαηγίδσλ 

(Aswathanarayana, 2001). 
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Ζ αηκνζθαηξηθή ζπγθέληξσζε ησλ πδξαηκψλ πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ ε 

ρσξνρξνληθή θαηαλνκή ηνπο δελ είλαη επαθξηβψο γλσζηή. Ζ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη ζηελ ηξνπφζθαηξα νδεγεί ζε κεγαιχηεξε 

εμάηκηζε θαη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο πδξαηκψλ ζηελ αηκφζθαηξα. Δθφζνλ νη 

πδξαηκνί απνηεινχλ αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ, απμεκέλε ζπγθέληξσζε ησλ πδξαηκψλ 

ζηελ αηκφζθαηξα πξνθαιεί επηπιένλ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

Δπίζεο νη πδξαηκνί επεξεάδνπλ ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν. Οη απμεκέλεο 

ζεξκνθξαζίεο ζηελ επηθάλεηα θαη ζηελ ηξνπφζθαηξα είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ 

ζηελ επηηάρπλζε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ζε απμεκέλα πνζνζηά θαηαθξήκληζεο θαη 

πην έληνλεο θαηαηγίδεο. Μεξηθέο αξρέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν πδξνινγηθφο θχθινο έρεη 

ήδε αξρίζεη λα επηηαρχλεηαη αιιά απηφ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο 

δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ζρεηηθήο έξεπλαο θαζψο θαη καθξνπξφζεζκσλ δεδνκέλσλ 

πδξαηκψλ γηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο αηκφζθαηξαο. Οη έληνλεο βξνρνπηψζεηο 

αθνινπζνχληαη απφ απμεκέλε επηθαλεηαθή απνξξνή θαη απμεκέλε εηζξνή ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ θαη ξχπσλ ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα.  

χκθσλα κε ηε Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPPC, 

1996) ην αλζξψπηλν είδνο επηδξά ζην ζχζηεκα ηνπ θπζηθνχ θιίκαηνο επηηαρχλνληαο 

ηηο αιιαγέο ζηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο (φπσο είλαη νη ζρεηηθνί κε ην θιίκα ξχπνη). 

Ζ αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ηελ παγθφζκηα αχμεζε ηεο 

εμάηκηζεο θαη ηεο θαηαθξήκληζεο  θαηά 7-15%, νδεγψληαο ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ. Δίλαη πηζαλφλ λα δηαθνξνπνηεζεί ην ζρήκα ησλ βξνρνπηψζεσλ 

κε δχν ηξφπνπο: 

1. Μεξηθέο πεξηνρέο κπνξεί λα δερζνχλ πεξηζζφηεξε βξνρφπησζε απ‟ φηη 

πξηλ θαη άιιεο πεξηνρέο ιηγφηεξν  

2. ε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κπνξεί λα κελ ππάξρεη αιιαγή ζηελ 

πνζφηεηα ηεο εηήζηαο βξνρφπησζεο, αιιά κπνξεί νη βξνρνπηψζεηο λα 

θαηαλέκνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη θαηαθξεκλίζεηο λα είλαη ιηγφηεξν 

ζπρλέο αιιά εληνλφηεξεο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο είλαη 

πηζαλφλ λα απμεζεί ε ζπρλφηεηα ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ 

θαηαζηξνθή ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ απφ ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο 

ζηάζκεο κπνξεί λα νμπλζεί απφ ηα θχκαηα βξνρνπηψζεσλ.  

Ζ ζεξκφηεξε αηκφζθαηξα θαηαθξαηεί πεξηζζφηεξε πγξαζία (6% πεξηζζφηεξν 

γηα θάζε έλαλ βαζκφ Κειζίνπ). Χο ζπλέπεηα ηνπ εληεηλφκελνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

είλαη δπλαηφ λα απμεζεί ε ζπλλεθηά θαη λα παξεκπνδίζεη ηελ εμεξρφκελε αθηηλνβνιία 

καθξψλ θπκάησλ (ζεξκφηεηα). Ζ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ απνδίδεηαη ζηελ εληζρπκέλε εμαηκηζνδηαπλνή θαη ηε 

ζπλλεθηά (Aswathanarayana, 2001). 
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2.5.2 Κιηκαηηθή αιιαγή θαη επηπηώζεηο ζε πδαηηθά απνζέκαηα  

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηα πδαηηθά απνζέκαηα κε δχν 

ηξφπνπο: 

1) Να θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν επάισηεο θνηλσλίεο πνπ ήδε αληηκεησπίδνπλ 

ειιείκκαηα λεξνχ. Πεξίπνπ 80 ρψξεο, πνπ απνηεινχλ ην 40% ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ, ππνθέξνπλ ήδε απφ ζνβαξέο ειιείςεηο λεξνχ, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπο. Πξνβιέπεηαη φηη 

έσο ην 2025 ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζα ππνθέξνπλ απφ 

κέηξηα έσο ζνβαξή έιιεηςε λεξνχ εάλ δελ ιεθζνχλ απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε απμαλφκελε δήηεζε ιφγσ ηεο αχμεζεο πιεζπζκψλ θαη 

ηεο κεγαιχηεξεο θαηά θεθαιή ρξήζεο λεξνχ, ηα ππφγεηα χδαηα εμάγνληαη κε 

κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ ην ξπζκφ αλαπιήξσζήο ηνπο. πλεπψο ε ζηάζκε ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα ζπλερψο  ηαπεηλψλεηαη. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη θνηλσλίεο 

πνπ δνπλ ζε άγνλεο θαη εκηάγνλεο πεξηνρέο γίλνληαη πεξηζζφηεξν επάισηεο, ελψ νη 

μεξαζίεο ζα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαζηξνθηθέο απ‟ φηη ζην παξειζφλ. Δπίζεο 

πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

ζε φιν ηνλ θφζκν θαηαλέκεηαη κεηαμχ δηαθφξσλ ρσξψλ. Ο Γνχλαβεο δηέξρεηαη απφ 

δψδεθα ρψξεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ην λεξφ ηνπ, ηα λεξά ηνπ Νείινπ κνηξάδνληαη 

ζε ελλέα ρψξεο θαη πέληε ρψξεο αλακηγλχνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γάγγε-Βξαρκαπνχηξα. ηαλ ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ ειαηηψλεηαη αλαπφθεπθηα 

δεκηνπξγνχληαη δηακάρεο γηα ην λεξφ.  

2) Να επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζηα πδαηηθά απνζέκαηα ζε πνιιέο πεξηνρέο. 

Ζ παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε ζα εληαηηθνπνηήζεη ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν νδεγψληαο ζε 

αχμεζε ηεο θαηαθξήκληζεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ζε κείσζε ζε άιιεο. 

Πεξηζζφηεξν ζα πιεγνχλ νη άγνλεο θαη εκηάγνλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. χκθσλα κε 

κειέηε ηεο IPPC Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο άλνδνο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 1-2 βαζκνχο Κειζίνπ θαη κείσζε ηεο θαηαθξήκληζεο θαηά 

10% ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαηά 40 – 60 %. Γηα ηηο πεξηνρέο 

ησλ κνπζψλσλ (φπσο ε Ηλδία) ε πνηάκηα απνξξνή αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη λα ειαηησζεί θαηά ηηο πεξηφδνπο μεξαζίαο νη νπνίεο 

ζα παξαηεξνχληαη ζπρλφηεξα (Aswathanarayana, 2001). 
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2.5.3 Κιηκαηηθή αιιαγή θαη πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα  

Ζ ζέξκαλζε ησλ παξάθηησλ πδάησλ έρεη έλαλ αξηζκφ νηθνινγηθψλ ζπλεπεηψλ: ν 

ζρεκαηηζκφο ζηαζεξψλ, ζεξκηθψλ ζηξσκάησλ παξεκπνδίδεη ηελ θάζεηε θπθινθνξία 

θαη ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ θσηνζχλζεζεο θαη αλάπηπμεο άιγεσλ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθαιέζεη ηνλ αικαηψδε πνιιαπιαζηαζκφ ηνμηθψλ εηδψλ άιγεσλ (π.ρ. 

θπαλνβαθηεξίσλ). H ζέξκαλζε κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ θαη ηα θνξάιιηα, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη επλνεί 

ηελ αλάπηπμε επηβιαβψλ βαθηεξίσλ θαη ηψλ ζηνπο ηζηνχο ηνπο.  

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή νμχλεη ηηο πηέζεηο ζηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηηο αθφινπζεο πεγέο: 

 Τπεξβνιηθή ζπγθέληξσζε κεηαιιηθψλ θαη νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ (θπξίσο κεγάιν θνξηίν αδψηνπ) πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε 

ρισξίδαο εηο βάξνο ηεο αλάπηπμεο παλίδαο 

 Τπνβάζκηζε πδξφηνπσλ: Οη πδξφηνπνη  θηιηξάξνπλ ληηξψδε θαη ξχπνπο 

απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. ηαλ νη πδξφηνπνη δέρνληαη πηέζεηο, 

απνμεξαίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο γηα δηάθνξεο αζηηθέο 

ππνδνκέο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ θαη ηφηε ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα πηέδνληαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν. Δπίζεο νη πδξφηνπνη ιεηηνπξγνχλ σο ηφπνη 

αλαπαξαγσγήο γηα ηα πηελά θαη ηα ςάξηα 

 Ζ ρεκηθή ξχπαλζε θαη ε αθηηλνβνιία UV-B πξνθαιεί κεηαιιαμηνγφλεο 

αιιαγέο ζηε ζαιάζζηα δσή: Ληπφθηιεο νξγαληθέο ελψζεηο (PCB‟s, PAH‟s), 

βαξέα κέηαιια (φπσο ν κφιπβδνο, ην θάδκην) θαη εληνκνθηφλα 

βηνζπζζσξεχνληαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη πξνθαινχλ ηζηνπαζνινγηθέο 

κεηαβνιέο θαη γελεηηθέο βιάβεο ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηηο αθηέο (Aswathanarayana, 2001). 

 

2.5.4 Οη επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ζηα ύδαηα ηεο Δπξώπεο  

χκθσλα κε αλαθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο (European 

Environment Agency) νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο 

ηεο Δπξψπεο είλαη έλα κείδνλ ζέκα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, θαη αθφκα θαη αλ νη 

εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηαζεξνπνηεζνχλ άκεζα, νη επηπηψζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζα πθίζηαληαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο αθφκα.  

Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο έρνπλ κφιηο 

αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη θαη αλ θαη αθφκα δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ έθηαζε 

θαη ηελ έληαζε κε ηελ νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ ηα επφκελα ρξφληα, ηδίσο ζε θάπνηεο 

πεξηνρέο, γλσξίδνπκε ήδε αξθεηά ψζηε λα μεθηλήζνπκε δξάζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κειεηψλ γηα ην κέιινλ ηνπ θιίκαηνο ηνπ πιαλήηε καο, έρεη γίλεη απνδεθηφ πσο ε 

θιηκαηηθή αιιαγή ζα νδεγήζεη ζε ελδπλάκσζε ηνπ παγθφζκηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ηνπηθά απνζέκαηα λεξνχ.  
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Ζ Δπξψπε πεξηθιείεη έλα θάζκα πδξνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πνιιά δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα, ε επίιπζε ησλ 

νπνίσλ ζα απαηηήζεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε αλά πεξίπησζε. ηηο λνηηφηεξεο 

ρψξεο νη κεγάιεο πεξίνδνη μεξαζίαο ζα εληαζνχλ, ηδηαηηέξσο ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο, απμάλνληαο ηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο. Αληίζεηα ζηηο 

βνξεηφηεξεο ρψξεο, ε απμεκέλε ξνή ησλ πνηακψλ ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ ην 

ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη λέα θχκαηα πιεκκπξψλ. 

Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο δηαθέξνπλ ρσξηθά θαη ρξνληθά. Κάπνηεο 

απφ απηέο, φπσο ε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ ζε νμπγφλν, είλαη εκθαλείο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε αθφκα θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ελψ άιιεο, φπσο ν επηξνθηζκφο ησλ 

αιγψλ, κε θπζηνινγηθέο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ελαιιαγέο 

ζην επίπεδν θαη ηελ θαηεχζπλζε ξνήο ησλ ππνγείσλ λεξψλ παξαηεξνχληαη ζε 

κεγαιχηεξεο θιίκαθεο.  

Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ αιιαγψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλα θάζκα 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο νη 

νπνίεο εμαξηψληαη άκεζα ε έκκεζα απφ απηά.  

Οη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο είλαη ε γεσξγία 

(απμεκέλε αλάγθε χδξεπζεο), ε ελέξγεηα (κείσζε πνζφηεηαο δηαζέζηκνπ λεξνχ γηα 

ςχμε θαη κεησκέλε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα), ε πγεία (πνηφηεηα λεξνχ), αλαςπρή 

(ηνπξηζκφο), αιηεία θαη λαπηηιία. Οη επηπηψζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε 

βηνπνηθηιφηεηα είλαη επίζεο αλππνιφγηζηεο. 

ην πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο ηνλίδεη 

ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ-κειψλ φηη ε αλαγλψξηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο γηα ην θνηλφ, θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, είλαη παξάκεηξνη πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθνξίαο θαη ζηε κείσζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Ζ δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εμαξηάηαη, εθηφο απφ 

ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη απφ ηηο θαηά ηφπν δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έληνλε αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κηαο πεξηνρήο ηελ θαζηζηά πην επαίζζεηε ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ 

επξσπατθή δηαρείξηζε ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ εζληθή πνιηηηθή θαη ην 

λνκηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο. Ζ ζηξαηεγηθή είλαη δπλαηφ λα απαηηεί επηπιένλ 

επελδχζεηο θεθαιαίνπ θαη θακπάληεο δηακφξθσζεο ζπκπεξηθνξάο πνιηηψλ. Ο ζηφρνο 

είλαη επέιηθηα θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθά πιαίζηα πνπ λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηελ πξάμε. 
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ην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη είλαη: 

 α) ε κείσζε ηεο έθζεζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληψλ ζηηο πδξν-

κεηεσξνινγηθέο αιιαγέο θαη αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα 

β) ε πξνζηαζία θαη αλάθηεζε νηθνζπζηεκάησλ θαη ε εμαζθάιηζε ηθαλήο 

πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο πδάησλ γηα φινπο (αλζξψπνπο θαη νηθνζπζηήκαηα) 

γ) ε πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ πξνθεηκέλνπ λα εμηζσζεί ε δηαθνξά ηεο 

ππέξκεηξεο δήηεζεο λεξνχ κε ηελ δηαζέζηκε πνζφηεηα ζε θάζε πεξηνρή, 

εθαξκφδνληαο ηαθηηθέο κείσζεο ηεο δήηεζεο (εμνηθνλφκεζε).  

Σα θχξηα εξγαιεία γηα ηα παξαπάλσ είλαη ε εθπαίδεπζε, ε έξεπλα, ε πξφιεςε 

επηπηψζεσλ, νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη νη αιιαγέο ζηα δηαρεηξηζηηθά κνληέια. 

Γεδνκέλνπ φηη απηέο νη αιιαγέο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα εθαξκνζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά, ζηελ αλαθνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο 

ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπο.  

 

2.5.4.1 Δζληθέο πξαθηηθέο 

Αλ θαη νη επξσπατθέο ρψξεο είλαη ελήκεξεο γηα ηηο αλακελφκελεο αιιαγέο ζηνπο 

πδαηηθνχο πφξνπο θαη ζηελ πδξνινγία ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ιίγεο είλαη 

απηέο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ελεξγή δξάζε πξνζαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπο ζηα λέα 

δεδνκέλα θαη αθφκα ιηγφηεξεο απηέο πνπ έρνπλ ήδε έκπξαθηα απνηειέζκαηα.  

Οη θχξηεο πξνζαξκνγέο επηθεληξψλνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ, ελψ 

δξάζεηο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, αλ θαη αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπο, δελ 

έρνπλ νπζηαζηηθή εθαξκνγή. Ζ αβεβαηφηεηα γηα ηελ έληαζε θαη ηε κνξθή ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ εθεζπράδεη θαη εκπνδίδεη ηελ νπζηαζηηθή θαη άκεζε αιιαγή. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαιείηαη λα ιάβεη ξφιν ζπληνληζηή ζηα δηαθξαηηθά ζέκαηα, 

θαζψο θαη ζηελ επηδφηεζε, ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη απνηειεζκάησλ, ζηελ 

επηρνξήγεζε εξεπλψλ, ζε ζέκαηα αθχπληζεο, ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο.  

 

2.5.4.2 Δπξσπατθέο πνιηηηθέο 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη δηάθνξα εξγαιεία 

φπσο ηε Πξάζηλε Βίβιν ή Υάξηα γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

(Green Paper on Climate Change Adaptation) ε νπνία εθδφζεθε ην 2007. Ζ Βίβινο 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα εληαίν λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα ζηεξίδεη ηα 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Τπάξρνπλ ήδε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

(Structural, Cohesion and Solidarity funds, Agriculture and Rural Development funds, 

LIFE +), πνπ απεπζχλνληαη ζε δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, νη νπνίεο 

αλακέλεηαη ζηαδηαθά λα απμεζνχλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δπηπιένλ αλακέλεηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ λέεο Οδεγίεο θαη Πξσηνβνπιίεο. 
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Σν θπξίσο θείκελν ηεο Οδεγίαο Πιαηζίνπ γηα ηα Όδαηα (Water Framework 

Directive, WFD) δελ αλαθέξεηαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, αιιά είλαη πξνζαξκνζκέλν 

ψζηε λα ελζσκαηψλεη ηηο αιιαγέο ιφγσ ηνπ θαηλφκελνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

απαηηεί ηε κειέηε επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ πδάηηλν πδξνθνξέα θαη 

ηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο λεξνχ. Οη 

επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε εθαξκνγή δεηθηψλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ηεο Οδεγίαο Πιαίζην ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ. Ζ Πξάζηλε Υάξηα γηα ηε 

Θαιάζζηα Πνιηηηθή (Maritime Policy Green Paper) επίζεο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ αιιαγή ηεο παξάθηηαο δψλεο 

θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο.  

Οη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ζηελ έιιεηςε λεξνχ (π.ρ. 

κνλάδεο αθαιάησζεο) έρνπλ ζπλήζσο αιιειεπηδξάζεηο κε ζέκαηα ελέξγεηαο. Οπφηε, 

πξνθχπηεη ε αλάγθε θαηαγξαθήο θαη ζχλδεζεο επηπηψζεσλ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.  

Δίλαη απαξαίηεηε πεξαηηέξσ έξεπλα ψζηε λα γλσξίδνπκε αλ έλα γεγνλφο είλαη 

επίπησζε θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη φρη θπζηθήο δηαηαξαρήο ηνπ θιίκαηνο. Δίλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ηνπηθά θαη εζληθά δεδνκέλα πνπ ζα 

ζπκπηπρζνχλ κε πδξνινγηθά κνληέια, βειηηψζεηο ζηα πδξνινγηθά θαη πδξαπιηθά 

κνληέια, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα. Απαξαίηεηε επίζεο είλαη ε 

δηαηήξεζε δηθηχνπ πνπ ζα θαηαγξάθεη ηηο εμειίμεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε 

ζπζηήκαηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ θαη πδξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ζέκα ηνπ επάισηνπ ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θπξίσο ζην ζέκα ηνπ 

λεξνχ, απαζρνιεί πνιιέο ρψξεο. Υξεηάδνληαη θαιχηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ, κε ηηο 

επηπηψζεηο ησλ εζληθψλ εθαξκνγψλ, ηηο αθξαίεο πεξηπηψζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ νη κεηέπεηηα ζηξαηεγηθέο. 

(http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_2/en ) 

 

2.6 Φαηλόκελα Λεηςπδξίαο θαη Ξεξαζίαο 

Σελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία, ν αξηζκφο θαη ε έληαζε ησλ θξνπζκάησλ 

μεξαζίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απμήζεθε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Ο αξηζκφο ησλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ θαηνίθσλ πνπ επιήγεζαλ απφ μεξαζία απμήζεθε θαηά 20% 

πεξίπνπ κεηαμχ ηνπ 1976 θαη ηνπ 2006. Έλα απφ ηα πιένλ εθηεηακέλα θαηλφκελα 

μεξαζίαο παξαηεξήζεθε ην 2003, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο επιήγεζαλ πεξηζζφηεξνη 

απφ 100 εθαηνκκχξηα θάηνηθνη, θαζψο θαη ην έλα ηξίην ηεο επηθξάηεηαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν θφζηνο ησλ δεκηψλ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία ήηαλ 

ηνπιάρηζηνλ 8,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ θαηλνκέλσλ 

μεξαζίαο ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία αλέξρεηαη ζε 100 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σελ 

ίδηα πεξίνδν ηεηξαπιαζηάζηεθε ην κέζν εηήζην θφζηνο. 

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_2/en
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Δλψ σο «μεξαζία» λνείηαη κηα πξνζσξηλή κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ 

πφξσλ ιφγσ, επί παξαδείγκαηη, κεησκέλσλ βξνρνπηψζεσλ, σο «ιεηςπδξία» λνείηαη ε 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε δήηεζε λεξνχ ππεξβαίλεη ηνπο - ζε ζπλζήθεο αεηθνξίαο 

- εθκεηαιιεχζηκνπο πδάηηλνπο πφξνπο. Μέρξη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ ην 11% ηνπ 

επξσπατθνχ πιεζπζκνχ θαη ην 17% ηνπ επξσπατθνχ εδάθνπο έρνπλ γλσξίζεη 

θξνχζκαηα ιεηςπδξίαο. Οη πξφζθαηεο ηάζεηο ππνδειψλνπλ κηα ζεκαληηθή επέθηαζε 

ηεο ιεηςπδξίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε ιεηςπδξία θαη ε μεξαζία δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθή 

ππφζεζε ησλ ππεχζπλσλ δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο 

ζηνπο πνιίηεο θαη ζε νηθνλνκηθνχο ηνκείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην λεξφ θαη εμαξηψληαη 

απφ απηφ, φπσο ζηε γεσξγία, ηνλ ηνπξηζκφ, ηε βηνκεραλία, ηελ ελέξγεηα θαη ηηο 

κεηαθνξέο. Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, εηδηθφηεξα, ε νπνία απνηειεί πεγή ελέξγεηαο 

απφ ηελ νπνία δελ εθπέκπεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηνπο 

πδαηηθνχο πφξνπο. Δμάιινπ, ε ιεηςπδξία θαη ε μεξαζία έρνπλ επξχηεξεο επηπηψζεηο 

ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ελ γέλεη, κέζσ ησλ αξλεηηθψλ «παξελεξγεηψλ» ζηελ 

βηνπνηθηιφηεηα, ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ηελ αχμεζε ησλ θηλδχλσλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο.  

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνβιεπφκελσλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ θαη παξά 

ηηο νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο κεηξηαζκνχ πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε ηάζε απηή αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί - ή αθφκε θαη λα επηδεηλσζεί - φπσο 

ππνγξακκίδεηαη ζηελ πξφζθαηα εθδνζείζα Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. χκθσλα κε ηε δηαθπβεξλεηηθή 

επηηξνπή γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, νη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο ζα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λα πιεγνχλ απφ ιεηςπδξία θάηνηθνη ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 1,1 θαη 3,2 δηζεθαηνκκχξηα, εθφζνλ νη ζεξκνθξαζίεο απμεζνχλ θαηά 2 – 3 °C. 

Οη πιεηηφκελεο απφ μεξαζία πεξηνρέο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζε έθηαζε. Τπφ ηηο 

ζπλζήθεο απηέο, ε ράξαμε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

μεξαζίαο έρεη θαηαζηεί δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο. 

ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2007, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ελέθξηλε 

δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα, ε νπνία ζα θαηεπζχλεη ηελ ΔΔ πξνο κηα 

αεηθφξν, αληαγσληζηηθή θαη αζθαιή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο 

άμνλέο ηεο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο, αθνχ θαηαβιεζνχλ 

πξνζπάζεηεο απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο πξνηνχ αλαδεηεζνχλ 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Ζ πξνζέγγηζε απηή ηζρχεη επίζεο γηα ηε ιεηςπδξία θαη ηε 

μεξαζία. Αθξηβψο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε ιεηςπδξία θαη ε μεξαζία, πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα είλαη ε κεηάβαζε πξνο κηα νηθνλνκία πνπ ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθά θαη νξζνινγηθά ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ηεο. Ζ εμνηθνλφκεζε 

πδάηηλσλ πφξσλ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε 

άληιεζε, ε κεηαθνξά θαη ε επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ έρεη πςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο. 

ην πιαίζην απηφ, είλαη απαξαίηεην λα βειηησζεί ε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο λεξνχ. 
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πσο θαη ε ελέξγεηα, ην λεξφ είλαη αλαγθαίν γηα φιεο ηηο αλζξψπηλεο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα εμεηαζηεί έλα 

επξχ θάζκα επηινγψλ πνιηηηθήο θαη ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα αθφινπζα 

δεηήκαηα: 

 Ζ πξνώζεζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαηζίνπ γηα ηα Ύδαηα 

δειαδή ηεο ζεκαληηθφηεξεο νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πνιηηηθή 

πδάησλ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθήο δηαρείξηζεο ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. 

 Σν πξφβιεκα απνηειεί, ζπρλά, απφξξνηα αλαπνηειεζκαηηθώλ πνιηηηθώλ 

ηηκνιόγεζεο ηνπ λεξνύ, ε νπνίεο, ελ γέλεη, δελ αληαλαθινχλ ηηο επαίζζεηεο 

ηζνξξνπίεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ αξρή «ν ρξήζηεο πιεξψλεη» 

εθαξκφδεηαη ειάρηζηα πέξα απφ ηνκείο ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ. Ζ ζέζπηζε ηεο αξρήο απηήο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αλακελφηαλ λα ηεξκαηίζεη πεξηηηέο απψιεηεο λεξνχ ή ηελ παξαγσγή 

απνβιήησλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ χπαξμε πδάηηλσλ πφξσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο 

ρξήζεηο αλά ηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ. Με άιια ιφγηα, ζα ελζάξξπλε ηελ 

απνδνηηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

 Δπίζεο, ν ζρεδηαζκόο ρξήζεο γεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 

θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο ηεο ρξήζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ αδφθηκε θαηαλνκή 

πδάηηλσλ πφξσλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

αληζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ θαη ησλ πθηζηάκελσλ πδάηηλσλ 

πφξσλ. Απαηηείηαη κηα πξαγκαηηθή αιιαγή ησλ πξαθηηθψλ ράξαμεο πνιηηηθψλ θαη 

ε πξνψζεζε απνδνηηθνχ ζρεδηαζκνχ ρξήζεο γεο ζε θαηάιιειν επίπεδν. 

 Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο εμνηθνλόκεζεο πδάηηλσλ πόξσλ αλά ηελ 

Δπξψπε. Ζ Δπξψπε εμαθνινπζεί λα ζπαηαιά ηνπιάρηζηνλ ην 20% ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ ηεο, ιφγσ αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ εμνηθνλφκεζε λεξνχ πξέπεη λα 

θαηαζηεί πξνηεξαηφηεηα θαη, πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, λα δηεξεπλεζνχλ φιεο νη 

δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ 

ράξαμε πνιηηηθήο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζαθή ηεξάξρεζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ. 

Οη πξφζζεηεο ππνδνκέο πδξνδφηεζεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο δπλαηφηεηα 

επηινγήο φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί νη ππφινηπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνδνηηθήο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο ηνπ λεξνχ θαη ησλ νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Πξέπεη επίζεο λα ηεξαξρεζνχλ νη πδάηηλνη πφξνη κε 

γλψκνλα ηελ πξνηεξαηφηεηα: είλαη ζαθέο φηη πξψηε πξνηεξαηφηεηα πξέπεη πάληνηε 

λα απνηειεί ε δεκφζηα πδξνδφηεζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε 

επαξθή πνζφηεηα λεξνχ. 
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 Ζ πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην λεξφ πξνβιεκαηηζκψλ ζε 

ηνκεαθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηε ζηξνθή πξνο λννηξνπίεο εμνηθνλφκεζεο πδάηηλσλ 

πφξσλ. Οη επηηπρίεο ελζσκάησζεο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ζε 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο απφ ηνλ 

έλαλ ηνκέα ζηνλ άιιν. ε γεληθέο γξακκέο, δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε ζπλέπεηαο θαη, 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, παξαηεξνχληαη αθφκε θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

 Σέινο, γηα λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα, ηα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηε ιεηςπδξία θαη ηε 

μεξαζία πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε πςειήο πνηόηεηαο γλώζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο ηάζεηο. Σα πθηζηάκελα 

επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο δελ είλαη 

νχηε νινθιεξσκέλα, νχηε πιήξε. Χο εθ ηνχηνπ, απνηειεί εθ ησλ σλ νπθ άλεπ 

πξνυπφζεζε ε θάιπςε ησλ γλσζηηθψλ θελψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ αλά ηελ ΔΔ. ην πιαίζην απηφ, ε έξεπλα κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν κε ηελ παξνρή λέσλ γλψζεσλ πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ ράξαμε πνιηηηθήο (Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2007). 

 

2.7 Γηάβξσζε εδάθνπο 

Οη δηαδηθαζίεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ 

κεηαδίδεηαη απφ ηε βξνρφπησζε, ηνλ άλεκν ή ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δπλάκεσλ. Παξ‟ 

φιν πνπ νη επηπηψζεηο ηεο δηάβξσζεο δελ παξαηεξνχληαη εχθνια ζε θαζεκεξηλή 

βάζε λεξφ θαη άλεκνο, είλαη ηθαλά λα θαηαζηξέςνπλ ηε γε ζχληνκα. Οη ζηαγφλεο ηεο 

βξνρήο ρηππνχλ ην εθηεζεηκέλν έδαθνο κε εθξεθηηθή επίδξαζε κεηαθέξνληαο 

ζσκαηίδηα εδάθνπο ζηνλ αέξα. Γηα παξάδεηγκα ε ελέξγεηα ησλ βξνρνπηψζεσλ κφλν 

ζηελ πνιηηεία ηνπ Μηζζηζηπή είλαη ίζε πξνο ζρεδφλ 1 δηζεθαηνκκχξην ηφλνπο 

ηξηληηξνηνινπφιεο (ΣΝΣ). ε ππφ θιίζε έδαθνο πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ έδαθνο 

πνπ πεξηέρεηαη ζηα λεξά ηεο βξνρήο κεηαθέξεηαη πξνο ην θάησ κέξνο ηεο πιαγηάο. 

ηαλ ε βξνρφπησζε είλαη έληνλε θαη πξνθαιείηαη απφηνκε απνξξνή ζρεκαηίδνληαη 

ραξάδξεο βάζνπο 1 κέηξνπ έσο 100 κέηξα θαη παξαζχξνληαη κεγάινη φγθνη λεξνχ θαη 

ρψκαηνο (Biswas, 1997). 

Ζ δηάβξσζε απμάλεηαη ζεκαληηθά ζε θαιιηεξγνχκελα εδάθε κε απμεκέλε 

θιίζε θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δηεπθνιχλεηαη ε ξνή ηνπ λεξνχ θαη ε 

κεηαθίλεζε ηνπ εδάθνπο. Οη πεξηνρέο κε απφηνκεο πιαγηέο θαιιηεξγνχληαλ ζην 

παξειζφλ κφλν φηαλ ε αξφζηκε γε ήηαλ δπζεχξεηε. Χζηφζν νη απφηνκεο πιαγηέο 

κεηαηξέπνληαη απφ δάζε ζε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ιφγσ ηεο αζθνχκελεο πίεζεο 

απφ ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν πιεζπζκφ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο γεο. 
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπλ λα θαιιηεξγνχληαη απηά ηα εδάθε ππφ θιίζε 

ππνθέξνπλ απφ πςειά πνζνζηά δηάβξσζεο: ζηε Νηγεξία θαιιηέξγεηεο καληφθαο 

(cassava) ζε εδάθε κε θιίζε 12 ηνηο εθαηφ ράλνπλ 221 ηφλνπο/εθηάξην αλά έηνο, ελψ 

ε αληίζηνηρε απψιεηα εδάθνπο ζε θαιιηεξγνχκελε επίπεδε γε είλαη κφιηο 3 

ηφλνη/εθηάξην.  

Ο ζπληειεζηήο θπηηθήο θάιπςεο ειαηηψλεη ηε δηάβξσζε κε πνιινχο ηξφπνπο 

θαη πξνζδηνξίδεη ην πφζν επάισηε είλαη ε γε ζηε δηάβξσζε. Ζ βηνκάδα ησλ 

δσληαλψλ θαη λεθξψλ θπηψλ ειαηηψλεη ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο αλαραηηίδνληαο θαη 

δηαζθνξπίδνληαο ηελ ελέξγεηα ηεο βξνρήο θαη ηνπ αλέκνπ. Σν θχιισκα πνπ 

βξίζθεηαη ζην έδαθνο επηβξαδχλεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ξέεη ζην έδαθνο θαη 

κεηψλεη ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο πνπ ράλεηαη ζηελ επηθαλεηαθή απνξξνή.  

Καηά ηελ εηθνζαεηία 1970-1990 πεξηζζφηεξα απφ 200 εθαηνκκχξηα εθηάξηα δάζνπο 

δέληξσλ έρνπλ απνκαθξπλζεί παγθνζκίσο, εθζέηνληαο ηε γε ζε βξνρνπηψζεηο θαη 

αλέκνπο. Σν πνζνζηφ θάιπςεο κε ρακειή βιάζηεζε έρεη επίζεο ειαηησζεί. ηαλ ε 

θπηηθή θάιπςε ηνπ εδάθνπο ειαηηψλεηαη, νη ξπζκνί δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο 

απμάλνληαη δξακαηηθά. Ζ απψιεηα θπηηθήο θάιπςεο είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε 

ζηηο ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο φπνπ νη άλζξσπνη ζπιιέγνπλ θχιια, ξίδεο θαη ππνιείκκαηα 

θαξπψλ γηα λα πξνκεζεπηνχλ θαχζηκα γηα νηθηαθή ρξήζε, θαζηζηψληαο ην έδαθνο 

πεξηζζφηεξν επηξξεπέο ζηε δηάβξσζε. Υσξίο ηελ πξνζηαζία απφ ηα ππνιείκκαηα 

θαξπψλ θαη ξηδψλ ηα πνζνζηά δηάβξσζεο είλαη δπλαηφλ λα απμεζνχλ απφ 10 έσο 100 

θνξέο. Καζψο ε δηάβξσζε ειαηηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

θπηψλ, κεηψλεηαη ν βαζκφο ειέγρνπ δηάβξσζεο. Χο εθ ηνχηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

παξαγσγηθφηεηα αξρίδεη λα κεηψλεηαη ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο, ε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο δηάβξσζεο δηαησλίδεηαη. Δπηπιένλ ε πθή θαη ε δνκή ηνπ εδάθνπο 

επεξεάδνπλ ηελ ηάζε πξνο δηάβξσζε. Δδάθε κεηξίαο έσο ιεπηήο πθήο, ρακεινχ 

πεξηερνκέλνπ ζε νξγαληθή χιε θαη αδχλακεο δνκηθήο αλάπηπμεο έρνπλ ρακειά 

πνζνζηά δηήζεζεο απμάλνληαο ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή (Biswas, 1997). 

Γεληθφηεξα ε δηάβξσζε επηθέξεη:  

 Μείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο  

 Μείσζε ηεο δηεζεηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζην λεξφ  

 Μείσζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο  

 Μείσζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο  

 Μείσζε ηνπ βάζνπο ηνπ εδάθνπο  

 Μείσζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ ηνπ εδάθνπο  

 Μείσζε ηεο πθήο ηνπ εδάθνπο. 

Ζ κεηαθνξά εδάθνπο ζεκαίλεη κεγάιε απψιεηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη 

νξγαληθή νπζία. Έδαθνο πνπ κεηαθέξζεθε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηάβξσζεο πεξηέρεη 

κέρξη 5 θνξέο πεξηζζφηεξε νξγαληθή νπζία ζπγθξηηηθά κε έδαθνο πνπ παξέκεηλε 

ζηελ αξρηθή ζέζε. Έηζη απψιεηα 1.800 γξακκαξίσλ/ζηξέκκα εδάθνπο κεηαθηλεί 100 

γξακκάξηα/ζηξέκκα νξγαληθήο νπζίαο.  
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Με ηε κεηαθνξά ηνπ εδάθνπο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ην θαηλφκελν ηεο 

δηάβξσζεο, κεηαθέξνληαη θαη νξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

εδαθηθήο βηνκάδαο. Οη νξγαληζκνί απηνί κέζσ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αχμεζε ηνπ 

πνξψδνπο, ηεο δηεζεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπζζσκάησζεο επηδξνχλ επλντθά ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ 

πνιιά ππνινγηζηηθά εκπεηξηθά κνληέια γηα λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο δηάβξσζεο 

θαη ηεο απνιεζζείζεο εδαθηθήο πγξαζίαο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εδαθψλ 

(Καξαβίηεο, 2005). 

Σα πξνβιήκαηα δηάβξσζεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε απεηιή 

ησλ Δπξσπατθψλ Δδαθψλ απφ ηελ εληαηηθνπνηεκέλε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ηελ 

ππεξβφζθεζε θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ απεηιή είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζηε 

Μεζνγεηαθή πεξηνρή φπνπ ν φξνο εξεκνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

κηα ζεηξά ζπζρεηηδφκελσλ αιιαγψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο. 

Σν ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξφγξακκα MEDALUS 

(Μεζνγεηαθή Δξεκνπνίεζε θαη Υξήζε Γεο) αθνξά ηα ηειεπηαία δεηήκαηα γηα ρψξεο 

ηεο Ννηίνπ Δπξψπεο. Χζηφζν ηνπηθά θαη εζληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε 

ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο ζηεξνχληαη ζπληνληζκνχ. Οη παγθφζκηεο αιιαγέο ζην 

κέιινλ πξφθεηηαη λα απμήζνπλ πεξηζζφηεξν ηα πξνβιήκαηα δηάβξσζεο. 

Ζ αιιαγή ρξήζεο γεο απνηειεί άκεζε αηηία δηάβξσζεο: νη πεξηζζφηεξεο 

αιιαγέο ρξήζεηο γεο απμάλνπλ δπζηπρψο ηνλ θίλδπλν δηάβξσζεο. Απηφ αθξηβψο 

ζπκβαίλεη φηαλ γηα παξάδεηγκα βνζθφηνπνη κεηαηξέπνληαη ζε θαιιηεξγήζηκε γε 

θαζψο απμάλεηαη ε πεξηνρή ηνπ αθάιππηνπ εδάθνπο. Μεξηθά απφ ηα θπξηφηεξα 

αγαζά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηνλ θφζκν φπσο ν αξαβφζηηνο θαη ε ζφγηα απνηεινχλ 

πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαιιηέξγεηεο. 

Άιιν κεγάιν πξφβιεκα ζε πνιιέο πεξηνρέο είλαη ε ππεξβφζθεζε θαζψο 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ θνπαδηψλ δψσλ. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί επίζεο 

ζεκαληηθή απεηιή θαζψο ηα γπκλά εδάθε ή ηα εδάθε κε ιηγνζηή βιάζηεζε είλαη 

πεξηζζφηεξν επάισηα ζηελ αχμεζε ησλ θαηαηγίδσλ, ζηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη 

ηελ μεξαζία. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζε ζπλδπαζκφ κε αιιαγέο ζηελ ρξήζε γεο, ζηελ 

θηελνηξνθία θαη ηελ πιεζπζκηαθή πίεζε ζηε γε ζπρλά απνηειεί απεηιή γηα απμεκέλε 

δηάβξσζε. Καζψο απηέο νη αιιαγέο εθιακβάλνληαη επξέσο σο ζεκαληηθέο  απεηιέο 

γηα ην κέιινλ, αλακθηζβήηεηα απαηηνχληαη ηα αληίζηνηρα εξγαιεία πξφβιεςεο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε θαηαλνκή θαη ε έθηαζή ηνπο 

(http://soiloerosion.net/cost623/annex.html).  

 

 

http://soiloerosion.net/cost623/annex.html
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2.7.1 Ζ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο ζηελ Δ.Δ. 

Χο έδαθνο νξίδεηαη γεληθά ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ θινηνχ ηεο γεο, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ αλφξγαλε θαη νξγαληθή χιε, λεξφ, αέξα θαη δσληαλνχο νξγαληζκνχο. 

Σν έδαθνο απνηειεί ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κεηαμχ γεο, αέξα θαη πδάηηλσλ πφξσλ 

θαη θηινμελεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηφζθαηξαο.  

Σν έδαθνο νξίδεηαη σο ην αλψηαην ηκήκα ηνπ γήηλνπ θινηνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ηδηαδφλησο δπλακηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη πνιπάξηζκεο ιεηηνπξγίεο θαη 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ξφιν ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζηελ επηβίσζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ην ζρεκαηηζκφ 

θαη ηελ αλαγέλλεζε ηνπ εδάθνπο είλαη ηδηαίηεξα αξγέο κε απνηέιεζκα ην έδαθνο λα 

ζεσξείηαη κε αλαλεψζηκνο πφξνο. 

Οη θχξηεο δηαδηθαζίεο εδαθηθήο ππνβάζκηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ε 

δηάβξσζε, ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθφ πιηθφ, ε κφιπλζε, ε αιάησζε, 

ε θαζίδεζε, ε ππνβάζκηζε ηεο εδαθηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ε αδηαβξνρνπνίεζε, θαζψο 

θαη νη πιεκκχξεο θαη νη θαηνιηζζήζεηο. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο απνηειεί ζνβαξφ 

πξφβιεκα ζηελ Δπξψπε. Πξνθαιείηαη ή επηδεηλψλεηαη απφ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη αθαηάιιειεο γεσξγηθέο θαη δαζνθνκηθέο πξαθηηθέο, νη 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν ηνπξηζκφο, ε εμάπισζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη 

ηεο βηνκεραλίαο, θαζψο θαη ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο. 

Οη ζπλέπεηέο ηεο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε κείσζε ηεο εδαθηθήο γνληκφηεηαο, 

απψιεηεο άλζξαθα θαη βηνπνηθηιφηεηαο, ν πεξηνξηζκφο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

λα ζπγθξαηεί ην λεξφ, ε δηαηάξαμε ησλ θχθισλ ησλ αεξίσλ θαη ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ θαη ε κείσζε ηεο απνδφκεζεο ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ. Ζ ππνβάζκηζε 

ησλ εδαθψλ επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα, ηε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Παξάιιεια κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ή λα απεηιήζεη ηελ αζθάιεηα ησλ εηδψλ αλζξψπηλεο θαη δσηθήο 

δηαηξνθήο. Aπφ ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ράξαμε ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη βάζεη ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, πξνθχπηεη φηη ε ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο κπνξεί λα θνζηίδεη 

κέρξη θαη 38 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο. 

 

2.7.2 Αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο ζηελ Δπξώπε 

Μνινλφηη νη δηεξγαζίεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο πνηθίιινπλ ζεκαληηθά 

αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε, αθξηβψο φπσο πνηθίιιεη θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ 

επαπεηινχκελσλ θηλδχλσλ, ε ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο είλαη έλα πξφβιεκα ππαξθηφ 

ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: 

 ε 115 εθαηνκκχξηα εθηάξηα ή 12% ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηεο Δπξψπεο 

εθηηκάηαη ε επηθάλεηα πνπ πθίζηαηαη πδαηηθή δηάβξσζε θαη ζε 42 

εθαηνκκχξηα εθηάξηα εθηηκψληαη νη εθηάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε αηνιηθή 

δηάβξσζε. 
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 χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ην 45% ησλ επξσπατθψλ εδαθψλ έρνπλ ρακειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή χιε, θπξίσο ζηε Νφηηα Δπξψπε, αιιά θαη ζε 

πεξηνρέο ηεο Γαιιίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γεξκαλίαο. 

Ζ χπαξμε πεξηνξηζκέλσλ δεδνκέλσλ δπζρεξαίλεη ηελ αλαγσγή ησλ ζεκεξηλψλ 

ηάζεσλ ζην κέιινλ. Χζηφζν, νη αλζξσπνγελείο αηηίεο απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ νη 

απεηιέο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο, πνπ εθδειψλνληαη κε 

άλνδν ησλ ζεξκνθξαζηψλ θαη αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, επηηείλνπλ ηφζν ηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απφ ην έδαθνο φζν θαη απεηιέο φπσο δηάβξσζε, 

θαηνιηζζήζεηο, αιάησζε θαη κείσζε ηεο νξγαληθήο χιεο. ια απηά ζεκαίλνπλ φηη ε 

ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο ζηελ Δπξψπε ζα ζπλερηζηεί, ίζσο κάιηζηα κε ηαρχηεξνπο 

ξπζκνχο. 

Δθηελή ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη, σο επί ην πιείζηνλ, ην θφζηνο ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο δελ επηβαξχλεη ηνπο άκεζνπο ρξήζηεο ηεο γεο, αιιά 

αληίζεηα ηελ θνηλσλία ελ γέλεη θαη παξάγνληεο καθξηά απφ ηελ ηνπνζεζία φπνπ 

αλαθχπηεη ην πξφβιεκα. ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ππεηζέξρνληαη δηάθνξεο 

θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, ηδηαηηέξσο δε ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή (γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ αέξα θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ) θαη ε γεσξγηθή πνιηηηθή (γεσξγνπεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα θαη θαζεζηψο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο). Οη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

κέζσ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο γεο, φπσο είλαη ε βηνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε 

γεσξγία ή πξαθηηθέο εθηαηηθήο γεσξγίαο ζε νξεηλέο πεξηνρέο, κπνξεί λα δηαηεξείηαη 

θαη λα βειηηψλεηαη ε νξγαληθή χιε ζην έδαθνο θαη λα πξνιακβάλνληαη νη 

θαηνιηζζήζεηο, αληηζηνίρσο. Δληνχηνηο, δηαηάμεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ εδάθνπο βξίζθνληαη θαηαθεξκαηηζκέλεο ζε πνιιά ζεκαηηθά πεδία θαη, θαζψο 

ζπρλά απνζθνπνχλ ζηε δηαθχιαμε άιισλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ ή ζηελ πξνψζεζε 

άιισλ ζηφρσλ, δελ ζπληζηνχλ κηα ζπλεθηηθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

εδάθνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αθφκε θαη αλ αμηνπνηεζνχλ πιήξσο, νη ππάξρνπζεο 

πνιηηηθέο πφξξσ απέρνπλ απφ ην λα θαιχπηνπλ φια ηα εδάθε θαη φινπο ηνπο κέρξη 

ζηηγκήο εμαθξηβσκέλνπο θηλδχλνπο πνπ ηα απεηινχλ. πλεπψο, ε ππνβάζκηζε ηνπ 

εδάθνπο ζπλερίδεηαη. 

Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία θαη αεηθφξνο ρξήζε ηνπ εδάθνπο κε 

βάζε ηηο αθφινπζεο θαηεπζπληήξηεο αξρέο: 

1. Πξφιεςε ηεο πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο θαη δηαηήξεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ: 

 ηαλ ην έδαθνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αμηνπνηνχληαη, 

πξέπεη λα αλαιακβάλεηαη δξάζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ εδάθνπο 

θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ζρήκαηα, θαη 

 ηαλ ην έδαθνο ιεηηνπξγεί σο θαηαβφζξα/απνδέθηεο ησλ 

απνηειεζκάησλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ή πεξηβαιινληηθψλ 

θαηλνκέλσλ, πξέπεη λα αλαιακβάλεηαη δξάζε ζηελ πεγή. 



Σύγκπιζη Νομοθεηικού Πλαιζίος Διασείπιζηρ Υδαηικών Πόπων Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και Ελλάδαρ 

 

 

 
35 

2. Απνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλσλ εδαθψλ ζε ηέηνην βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο ρξήζεηο, ελψ 

παξάιιεια ζα ζπλεθηηκψληαη νη επηπηψζεηο σο πξνο ην θφζηνο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, απαηηείηαη δξάζε ζε δηάθνξα επίπεδα - 

ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ. Ζ δξάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηε 

δξάζε ησλ θξαηψλ κειψλ, δεδνκέλνπ φηη: 

- Ζ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο επεξεάδεη άιιεο πεξηβαιινληηθέο ζπληζηψζεο γηα 

ηηο νπνίεο ππάξρεη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Σπρφλ αδπλακία πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο ζα 

ππνλνκεχζεη καθξνπξφζεζκα ηελ αεηθνξία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε. 

Πξάγκαηη, ην έδαθνο ζπλδέεηαη κε ηνλ αέξα θαη ην λεξφ θαηά ηξφπν ψζηε λα 

θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εδάθνπο επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ζπληζηψζεο φπσο είλαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ε πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ αθηψλ, ελψ ζπκβάιινπλ θαη ζε κεηξηαζκφ ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 

- ηξέβισζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο – νη κεγάιεο δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ θαζεζηψησλ πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο, αλαθνξηθά ηδίσο κε ηε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, επηβάιινπλ κεξηθέο θνξέο πνιχ 

δηαθνξεηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγψληαο έηζη αληζνξξνπίεο ζηηο 

πάγηεο δαπάλεο ηνπο. Ζ έιιεηςε ηέηνησλ θαζεζηψησλ θαη ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηνλ 

βαζκφ ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο κπνξνχλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ θξαγκνχο ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο. 

- Γηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο – ην έδαθνο, αλ θαη θαηά θαλφλα ακεηαθίλεην, 

εκπιέθεηαη εληνχηνηο ζε δηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο κέζσ ηεο ππνβάζκηζεο απηνχ ζε 

έλα θξάηνο κέινο ή πεξηνρή. Οη απψιεηεο νξγαληθήο χιεο ηνπ εδάθνπο ζε έλα θξάηνο 

κέινο βιάπηνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε 

δπλάκεη ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Φξάγκαηα απνθξάζζνληαη, ελψ ζε άιιεο 

ππνδνκέο πξνμελνχληαη δεκηέο απφ ηδεκαηηθέο χιεο πξνεξρφκελεο απφ καδηθέο 

δηαβξψζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε άιιε ρψξα. Τπφγεηα λεξά ζε φκνξεο ρψξεο 

ξππαίλνληαη απφ ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε πιεπξά ησλ ζπλφξσλ. Έρεη 

ινηπφλ εμαηξεηηθή ζεκαζία λα αλαιακβάλεηαη δξάζε ζηελ πεγή γηα ηελ πξφιεςε 

δεκηψλ θαη ελ ζπλερεία λα αλαιακβάλνληαη δηνξζσηηθέο δξάζεηο, δηαθνξεηηθά ην 

θφζηνο ηεο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ελδέρεηαη λα επηβαξχλεη άιιν θξάηνο 

κέινο. 

- Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ – ε είζνδνο κνιπληηθψλ νπζηψλ ζην έδαθνο κέζσ 

θαιιηεξγεηψλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο εθηξνθήο 

νξηζκέλσλ δψσλ γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, κπνξεί λα έρεη κεγάιε επίπησζε ζηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ, ηα νπνία ζα κνιχλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν 

θαζψο δηαθηλνχληαη ειεχζεξα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, κε απνηέιεζκα λα εθηίζεηαη ζε 
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θίλδπλν ε πγεία αλζξψπσλ θαη δψσλ. Ζ δξάζε ζηελ πεγή θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή κείσζε ηεο ξχπαλζεο, απνηειεί αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ησλ 

απζηεξψλ κέηξσλ θαη ειέγρσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) πνπ απνζθνπνχλ ζε 

εγγπεκέλε αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ. 

- Γηεζλήο δηάζηαζε – ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο δίδεηαη νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζην πιαίζην δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη θαηαζηαηηθψλ ραξηψλ. Με 

ηελ θαζηέξσζε ελδεδεηγκέλνπ θαη ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα κεηαθξαζηεί ζε 

βειηησκέλε γλψζε θαη δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο, ε ΔΔ κπνξεί λα πξσηνζηαηήζεη ζε 

δηεζλέο επίπεδν, δηεπθνιχλνληαο ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηερληθήο βνήζεηαο, 

ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ ηεο. 

Δπηπιένλ, ε δξάζε ζε επίπεδν ΔΔ ζα έρεη θαη πξνζηηζέκελε αμία, θαζψο ζα 

ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ε νπνία κπνξεί λα 

θινληζηεί πνηθηινηξφπσο εμαηηίαο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο, σο απνηέιεζκα π.ρ. 

έθζεζεο ζε κνιπληηθέο νπζίεο είηε κε άκεζε πξφζιεςε (παηδηά πνπ παίδνπλ έμσ απφ 

ην ζπίηη) είηε κε έκκεζε πξφζιεςε (κέζσ κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ ή πφζηκνπ λεξνχ). 

Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο θαηνιηζζήζεσλ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζχκαηα. 

Ζ ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ) πξνηείλεη κέηξα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηε δηαθχιαμε 

ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα επηηειεί ηηο νηθνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Ζ ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη ηε δηακφξθσζε λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε αεηθνξηθή αμηνπνίεζε ηνπ εδάθνπο, ηελ 

ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο ζηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ, θαζψο θαη ηε κεγαιχηεξε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ.  

ηα θξάηε κέιε ζα επηβιεζεί ππνρξέσζε ιήςεο εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ απεηινχλ ην έδαθνο, ε νδεγία φκσο ζα ηνπο 

αθήλεη κεγάιε ειεπζεξία ρεηξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε κέιε απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ην βαζκφ απνδνρήο 

θηλδχλνπ, ηηο πξνζδνθίεο σο πξνο ηνπο πξνο επίηεπμε ζηφρνπο θαη ηα επηιεγφκελα 

κέηξα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Ζ πξφηαζε νδεγίαο απνηειεί κείδνλ ζηνηρείν ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ζα επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ ηα δένληα κέηξα αλάινγα 

κε ηηο ηνπηθψο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. Πξνβιέπεη κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, ζηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ήδε ππνβαζκηζκέλσλ ή κνιπζκέλσλ εθηάζεσλ 

(http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l28181.htm).  

Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΑΑ) ζεζπίζηεθε ζην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηνπ Γθέηεκπνξγθ θαη νξίδεη ηέζζεξηο βαζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο 

ζηφρνπο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε αεηθφξνο ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε κείσζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ηελ απνθπγή ηεο 

εξεκνπνίεζεο. Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη ε ηξαηεγηθή ηεο 

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l28181.htm
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Ληζαβφλαο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε αιιεινζπκπιεξψλνληαη, 

θαζψο ε ΑΑ αλαγλσξίδεη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε ζε 

κηα πην βηψζηκε θνηλσλία θαη δηακνξθψλεη ην γεληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ε 

ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο απνηειεί ηνλ θηλεηήξα γηα κηα δπλακηθφηεξε νηθνλνκία. 

Οη δχν απηέο ζηξαηεγηθέο αλαγλσξίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη 

πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα αιιεινεληζρχνληαη θαη άξα ζα πξέπεη λα 

ζπκπνξεχνληαη.  

Ζ αλάγθε πξνψζεζεο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

εδάθνπο, κε ηε δφκεζε κηαο εδαθηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα θαιχπηεη ζέκαηα φπσο ε 

δηάβξσζε, εξεκνπνίεζε, ξχπαλζε θαη απψιεηα εδαθψλ θαζψο θαη ε απνζχλδεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε επίηεπμε ζεκαληηθήο 

γεληθήο κείσζεο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ απνβιήησλ αλαγλσξίδεηαη ζην 6ν 

Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ σο πξνο ηελ πξνζηαζία εδαθψλ θαη ηελ πξφιεςε 

θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ. 

χκθσλα κε ηηο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε 

πλνρή, πξνηείλεηαη ε αλάιεςε δξάζεο σο πξνο ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ ζηηο 

ππνδνκέο φζνλ αθνξά ζηα απφβιεηα ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπλεξγηψλ 

αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε. Δπίζεο ζην πιαίζην 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο ζηηο πεγέο ηεο, νη ηξαηεγηθέο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε πλνρή εζηηάδνπλ ζηελ πξφιεςε, 

ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ. ηελ πξνζπάζεηα 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε, πξνσζείηαη ε 

ζπλερήο επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΔΓΑ). 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 είλαη ε 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε, ηελ ππνβάζκηζε, ηελ εξεκνπνίεζε θαη ηε 

ξχπαλζε. Βαζηθφ παξάγνληα απνηειεί ε νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ηερληθψλ 

ππνδνκψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ψζηε λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δζληθή θαη 

Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Μηα απφ ηηο θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑ είλαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ε 

πξνζηαζία ησλ εδαθψλ (ΤΠΔΥΧΓΔ, 2007). 
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2.8 Τπόγεηα λεξά θαη πεξηβάιινλ 

Σν 17% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο θαιιηεξγνχκελεο γεο είλαη αξδεπφκελε θαη 

παξάγεη ην 33% ησλ ηξνθίκσλ. Ζ παξαγσγή απηή θαίλεηαη λα κπνξεί λα απμεζεί 

θαηά 10% εάλ βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο ζηξάγγηζεο. ζνλ αθνξά ζηελ αιαηφηεηα ησλ 

εδαθψλ αλαθέξεηαη (FAO, 1990) φηη απφ ηα 2,35 δηζεθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα ηα 200-

300 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα έρνπλ δεκησζεί ζνβαξά απφ ηελ αιαηφηεηα ε νπνία 

ππνβνεζείηαη απφ ηελ θαθή ζηξάγγηζε.  

Ζ αιαηφηεηα ησλ εδαθψλ είλαη δηαδεδνκέλε ζε μεξά θαη εκίμεξα θιίκαηα θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ησλ δηαιπηψλ αιάησλ ζην εδαθηθφ δηάιπκα. Ζ αιαηφηεηα 

απμάλεη ηελ νζκσηηθή πίεζε ηνπ εδαθηθνχ δηαιχκαηνο κε απνηέιεζκα λα ππνθέξνπλ 

ηα θπηά θαη λα κεηψλεηαη ε αλάπηπμε θαη ε παξαγσγή. ηαλ ε εηήζηα βξνρφπησζε 

ππεξβαίλεη ηα 500 mm εθπιχλνληαη ηα άιαηα θαη κεηαθέξνληαη ζε βαζχηεξα 

ζηξψκαηα. Δάλ φκσο ππάξρεη πςειή ζηάζκε ηφηε επηζπκβαίλεη κεγαιχηεξε εμάηκηζε 

κε απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε αιάησλ ζην ξηδφζηξσκα. Οξηζκέλα ζηνηρεία φπσο ην 

βφξην, ην ριψξην θαη ην λάηξην πξνθαινχλ ηνμηθφηεηεο.  

Ο φξνο Ναηξίσζε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηνπ 

πξνζξνθεκέλνπ λαηξίνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ 15% ηνπ ζπλφινπ ηεο Ηθαλφηεηαο 

Αληαιιαγήο Καηηφλησλ ηνπ εδάθνπο. Σα εδάθε απηά έρνπλ κηθξή δηεζεηηθφηεηα, 

είλαη πξνβιεκαηηθά φπσο θαη ηα αιαηνχρα θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαζπνξά. Ζ 

αιάησζε θαη ε λαηξίσζε απνηεινχλ κνξθέο παζνγέλεηαο ησλ εδαθψλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ εξεκνπνίεζε ηεο γεο.  

Σα ππφγεηα λεξά απνηεινχλ έλα ζηνηρείν ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. Σν λεξφ 

εηζέξρεηαη ζην έδαθνο κέζσ ηεο επηθάλεηάο ηνπ, κε δηήζεζε πεξλάεη κέζα απφ ηελ 

αθφξεζηε δψλε θαη ζπλαληά ηελ ππφγεηα ζηάζκε ηνπ πδξνθφξνπ ζηξψκαηνο. Σα 

πδξνθφξα ζηξψκαηα βξίζθνληαη κεηαμχ ηεο ππφγεηαο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ θαη κηαο 

γεσινγηθήο αδηαπέξαηεο ζην λεξφ ζηξψζεο, ε νπνία εκπνδίδεη ην λεξφ λα 

πξνρσξήζεη βαζχηεξα. Σν λεξφ ζην πδξνθφξν ζηξψκα είλαη δπλαηφλ λα θηλεζεί πξνο 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο αλάινγα κε ηηο πδξαπιηθέο ηδηφηεηεο ηεο εδαθηθήο ζηξψζεο θαη 

κπνξεί λα εμέιζεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ππφ κνξθή πεγψλ ή λα 

απνκαθξπλζεί δηα θξεάησλ ή λα εμέιζεη θαηεπζείαλ ζε επηθαλεηαθά λεξά, φπσο 

πνηάκηα, ιίκλεο ή ζάιαζζα. Σα πδξνθφξα ζηξψκαηα εμαληινχληαη θαη 

επαλαπιεξψλνληαη κε ην λεξφ ηεο βξνρήο. Ο φγθνο ηνπ λεξνχ πνπ κπνξεί λα 

απνδνζεί απφ έλα πδξνθφξν ζηξψκα (απφδνζε ηνπ πδξνθφξνπ ζηξψκαηνο) απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ θαη εμαξηάηαη απφ ην πνξψδεο ηνπ εδάθνπο. Σα πδξνθφξα 

ζηξψκαηα θαη κάιηζηα ην αλψηεξν κέξνο ηνπο εθηίζεληαη ζε ξχπαλζε, ε νπνία 

γίλεηαη απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά θαηά ηελ θαηείζδπζή ηνπο. Αθφκα απφ ηελ 

ππεξάληιεζή ηνπο θαη κεηαθίλεζε πδάησλ απφ ηε ζάιαζζα ή άιινπο ζρεκαηηζκνχο.  

Σα ππφγεηα λεξά ζεσξνχληαη σο πεγή λεξνχ γηα νηθηαθνχο, γεσξγηθνχο, 

βηνκεραληθνχο θαη άιινπο ζθνπνχο θαη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ κηαο πεξηνρήο. Ζ ππεξάληιεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ 
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ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο (γεο θαη λεξνχ). Πάλησο δελ έρεη ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε ε 

δηαρείξηζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε ζίγεηαη ην 

πεξηβάιινλ ζε καθξνρξφληα βάζε. 

ηελ Δπξψπε ην πφζηκν λεξφ πξνέξρεηαη θαηεμνρήλ απφ ηα ππφγεηα λεξά. Έηζη 

γηα ην Βέιγην, Γαλία, Αγγιία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη Ηηαιία ην πνζνζηφ είλαη 67, 

98, 35, 94, 20 θαη 88% αληίζηνηρα.  

ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη ζηα λεζηά ε ρξήζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ είλαη 

πνιχ εθηεηακέλε θαη ίζσο ε κφληκε πεγή πφζηκνπ λεξνχ. Ζ ππεξάληιεζε πξνθαιεί 

ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη ηεο 

γεο θαζψο θαη δηείζδπζε αικπξνχ λεξνχ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππφγεηα ζηάζκε 

αλεβαίλεη πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο δεκηνπξγνχληαη άιια είδε πξνβιεκάησλ, 

φπσο αιάησζε, αδπλακία αλάπηπμεο πνιιψλ θαιιηεξγεηψλ θιπ. Σν είδνο θαη ην 

κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επηδξνχλ ζην πεξηβάιινλ δηαθέξνπλ νπσζδήπνηε 

αλάινγα κε ηνπο ππάξρνληεο παξάγνληεο. Σα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ:  

 Απφ ππεξάξδεπζε: ε αιινπβηαθήο πξνέιεπζεο πεδηάδεο ε άξδεπζε κε 

επηθαλεηαθέο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηψληαο κεγάιεο δφζεηο άξδεπζεο 

πξνθαιεί άλνδν ηεο ζηάζκεο. Δπαθφινπζν απηνχ είλαη λα θηάζεη ε ζηάζκε 

ζην ξηδφζηξσκα θαη λα δεκηνπξγήζεη αζθπθηηθέο ζπλζήθεο αεξηζκνχ θαη 

πξνβιήκαηα αιαηφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο. 

 Απφ ππεξάληιεζε: ηαλ ν ξπζκφο άληιεζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

επαλεκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ, ν πδαηηθφο νξίδνληαο θαηεβαίλεη 

ζηαδηαθά κε απνηέιεζκα ηελ είζνδν ηεο ζάιαζζαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν 

πδαηηθφο νξίδνληαο πέθηεη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ε 

θαλνληθή ξνή πξνο ηε ζάιαζζα αληηζηξέθεηαη. 

Ζ θπξηφηεξε ξχπαλζε ελφο πδξνθνξέα είλαη ε δηείζδπζε αιάησλ θαη απηή 

κπνξεί λα γίλεη: 

 Με είζνδν ηεο ζάιαζζαο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο  

 Mε εηζρψξεζε ηεο ζάιαζζαο ζηνλ πδξνθνξέα ζε πξνεγνχκελε 

γεσινγηθή επνρή 

 Απφ ζηξψζεηο αιάησλ ππαξρφλησλ ζε γεσινγηθέο απνζέζεηο  

 ηαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ αιάησλ απμάλεη ιφγσ εμάηκηζεο  

 Λφγσ επηβάξπλζεο ηνπ πδξνθνξέα κε άιαηα απφ λεξφ άξδεπζεο.  

Δθεί πνπ ππφγεηα λεξά αληινχληαη θαλνληθά κε θξεάηηα ή γεσηξήζεηο θαη επί ζεηξά 

εηψλ ππάξρεη ηζνξξνπία δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. ηαλ φκσο ε δήηεζε λεξνχ 

απμάλεη θαη λέα πεγάδηα εμνξχζζνληαη ρσξίο πεξηνξηζκφ (ζε πνιιά κέξε ππάξρνπλ 

λνκηθνί πεξηνξηζκνί), ηφηε ε ζηάζκε θαηεβαίλεη θαη αξρίδνπλ νη επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. Ζ πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ πδάησλ κπνξεί λα ππνβαζκηζηεί απφ 
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αλζξσπνγελείο ή θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επζχλεο γηα ηε ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ.  

Σν επηθαλεηαθφ λεξφ (βξνρή, άξδεπζε, απφβιεηα) είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

ξχπαλζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Σν επηθαλεηαθφ λεξφ πεξλψληαο απφ ηελ αθφξεζηε 

εδαθηθή δψλε δηαιχεη θάζε δηαιπηή νπζία πνπ βξίζθεηαη κέζα ζ‟ απηήλ, φπσο 

ιηπάζκαηα, δηδαληνθηφλα, θπηνθάξκαθα, δηαιπηά άιαηα, νξγαληθέο νπζίεο 

πξνεξρφκελα είηε απφ ην έδαθνο είηε απφ δηάθνξεο ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο 

(αζηηθά θαη βηνκεραληθά ιχκαηα ή απφβιεηα θιπ.). ηε ζπλέρεηα ην δηάιπκα απηφ 

δηαρέεηαη ζηνλ πδξνθφξν ζρεκαηηζκφ.  

Οη θπξηφηεξνη ξππαληέο είλαη:  

1. Οηθηαθά απνξξίκκαηα: Μφιπλζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ απφ παξαρσκέλα ή 

κε απνξξίκκαηα ή απφ ιχκαηα ζεπηηθψλ βφζξσλ ή απφ ζεπηηθά 

απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα. Ζ ξχπαλζε ή ε κφιπλζε επηηαρχλεηαη κε ηελ 

χπαξμε πεγαδηψλ ή γεσηξήζεσλ 

2. Βηνκεραληθά απφβιεηα: Απφβιεηα εξγνζηαζίσλ, πξντφληα επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ θιπ.  

3. Γεσξγηθά Υεκηθά:Ληπάζκαηα, δηδαληνθηφλα, θπηνθάξκαθα.  

ηελ Διιάδα ζηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ε ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ήηαλ 

πςειή (7,8 Kg N/ζηξέκκα,) ζπγθξηλφκελε κε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπσο ΖΠΑ 

(6,2), Πνξηνγαιία (4,0) θαη αξθεηά ρακειφηεξε απφ ηε Γαιιία (13,4) θαη ηελ Ηηαιία 

(8,4). Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε νιηθή κέζε ηηκή ηνπ αδψηνπ, κεηξεκέλε ζην 

επηθαλεηαθφ ζηξψκα ζηε ρψξα καο, λα αλέξρεηαη ην 1985 ζε 5,6 Kg N/ζηξέκκα πνπ 

κεηά απφ πξνζπάζεηεο ησλ ππεξεζηψλ έπεζε ην 1997 ζε 3,3 Kg N/ζηξέκκα.  

ε βαζείο πδξνθνξείο πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ εμαξηάηαη απφ ηηο γεσρεκηθέο αληηδξάζεηο 

κεηαμχ ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο θαζψο ην λεξφ αθνινπζεί ηηο δηαδξνκέο ηνπ απφ 

ηα ζεκεία επαλεκπινπηηζκνχ ηνπ πξνο ηα ζεκεία απφδνζεο.  

Οη πεγέο ξχπαλζεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

1. εκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο (εξγνζηάζηα, απψιεηα απφ ξππνγφλεο δεμακελέο)  

2. Γξακκηθέο πεγέο ξχπαλζεο (θαλάιη κε απφβιεηα, ζάιαζζα)  

3. Γηάζπαξηεο πεγέο ξχπαλζεο (ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζε πςειά 

επίπεδα, νη έιεγρνη πξέπεη λα είλαη πξνιεπηηθνί θαη φρη ζεξαπεπηηθνί. Οη ηειεπηαίνη 

θνζηίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πξψηνπο. Πάλησο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε γλψζε ησλ πδξνθφξσλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ πεγψλ ξχπαλζεο ή κφιπλζεο.  

Παξά ηελ επηβάξπλζε κε ξχπνπο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ νη παξαιίεο 

θνιχκβεζεο δηαζέηνπλ πνιχ θαιή πνηφηεηα λεξψλ. Σν 1996 δεκηνπξγήζεθε 

Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο Νεξνχ Κνιχκβεζεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ πνπ έιεγμε ηελ 



Σύγκπιζη Νομοθεηικού Πλαιζίος Διασείπιζηρ Υδαηικών Πόπων Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και Ελλάδαρ 

 

 

 
41 

πνηφηεηα 1300 ζεκείσλ. Πεξηζζφηεξν απφ ην 98% ησλ δεηγκάησλ ήηαλ θαιά 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 1999 απέθηεζαλ ην 

βξαβείν “Γαιάδηα εκαία” 318 παξαιίεο θαη 9 καξίλεο (Καξαβίηεο, 2005). 

 

2.9 Τθαικύξσζε 

Ζ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ παξάθηησλ πδξνθνξέσλ 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην θαηλφκελν ηεο δηείζδπζεο ηεο ζάιαζζαο ζε απηνχο, 

δειαδή ηεο εηζξνήο ζαιάζζηνπ λεξνχ ζην ζχζηεκα ησλ ελ ιφγσ πδξνθνξέσλ. Ζ 

εηζξνή απηή κπνξεί λα είλαη κφληκε ή ζπλεζέζηεξα κε κφληκε ξνή. Έηζη ην αικπξφ 

λεξφ αληηθαζηζηά ίζεο πνζφηεηεο γιπθνχ λεξνχ. Απνηέιεζκα ηεο δηείζδπζεο απηήο 

ηεο ζάιαζζαο είλαη ε πθαικχξσζε ησλ πδξνθνξέσλ απηψλ. 

Με ηνλ φξν «πθαικχξσζε ππφγεησλ πδξνθνξέσλ» ελλνείηαη χπαξμε φρη κφλν 

γιπθνχ αιιά θαη πθάικπξνπ λεξνχ ζηνπο πδξνθνξείο απηνχο. Αηηία χπαξμεο ηεο 

πθαικχξσζεο κπνξεί λα είλαη γεσινγηθνί παξάγνληεο, ζπλήζσο φκσο ην θαηλφκελν 

παξαηεξείηαη θαηά ηε δηείζδπζε ζαιάζζηνπ λεξνχ ζηνπο παξάθηηνπο πδξνθνξείο. Ζ 

δηείζδπζε αικπξνχ λεξνχ ζε παξάθηηνπο πδξνθνξείο κπνξεί λα νθείιεηαη ηφζν ζε 

θπζηθνχο παξάγνληεο (πρ. αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο), φζν θαη ζε 

αλζξσπνγελείο (ππεξαληιήζεηο) ή πνιιέο θνξέο ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Ζ πθαικχξσζε 

ππφγεησλ πδξνθνξέσλ απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ππφγεηαο ξνήο θαη αθνξά 

ζπγθεθξηκέλνπο πδξνθνξείο, κε γλσζηά πδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηαλ ν 

ξπζκφο άληιεζεο ζε θξέαηα θνληά ζηε ζάιαζζα ππεξβεί ην ξπζκφ θπζηθήο ή 

ηερλεηήο επαλαθφξηηζεο ηνπ πδξνθνξέα, ηφηε ζαιάζζην λεξφ εηζξέεη ζηνπο 

πδξνθνξείο, θαηαζηξέθνληάο ηνπο απφ πεγή πφζηκνπ λεξνχ. Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη 

ην θαηλφκελν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαζηξέςηκν, γη‟ απηφ ε αληηκεηψπηζή ηνπ 

ζπλδέεηαη πξαθηηθά κε πξφβιεςε θαη νξζή δηαρείξηζε.  

Σν πξφβιεκα ηεο πθαικχξσζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλαγλσξίδεηαη 

απφ ηνπο ππεχζπλνπο πδξνγεσιφγνπο θαη κεραληθνχο. πλήζσο φκσο είλαη άγλσζηε 

ε έθηαζή ηνπ, ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ. Γελ είλαη δειαδή εχθνιε ε πνζνηηθνπνίεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Καηά ηελ εηζξνή ηεο ζάιαζζαο ζε έλαλ πδξνθνξέα ζπλζήθεο 

κφληκεο ξνήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ απνθαζίζηαληαη εχθνια. Δπηπιένλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ην πξφβιεκα θζάλεη ζε αλεπίηξεπηα φξηα θαη ηα θαηάιιεια 

κέηξα δελ παίξλνληαη εγθαίξσο. Ζ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ είλαη ζπλήζσο 

ζπλδεδεκέλε κε νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, λνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο θαη 

απηφ δπζρεξαίλεη ηδηαίηεξα ην πξφβιεκα.  

Πξνβιήκαηα πθαικχξσζεο παξαηεξνχληαη ζε κεγάιε-πεξηθεξεηαθή ή κηθξή-

ηνπηθή θιίκαθα. ηελ πξψηε πεξίπησζε επεξεάδνληαη κεγαιχηεξεο εθηάζεηο απφ 

δηάθνξεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο πρ. απφ εγγεηνβειηησηηθά έξγα. Λέγνληαο 

κηθξήο θιίκαθαο πξνβιήκαηα, ελλνείηαη ε επίδξαζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 

δηεπηθάλεηα αικπξνχ-γιπθνχ λεξνχ ζηελ πεξηνρή γχξσ θαη θάησ απφ έλα θξέαξ 
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άληιεζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηα θαη δελ είλαη απιφο ν ηξφπνο 

πξνζέγγηζήο ηνπο. Μία ηερληθή ε νπνία αθνινπζείηαη είλαη ε εθαξκνγή θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ κεζφδσλ καζεκαηηθήο πξνζνκνίσζεο. 

Δπνκέλσο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απαηηνχληαη αθελφο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

ελφο ηδηαίηεξα δπζρεξνχο θαηλνκέλνπ, φπσο είλαη ε πθαικχξσζε θαη αθεηέξνπ 

δπλαηφηεηα ρξήζεο κεζφδσλ εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ θαη 

πξνζαξκνγήο ησλ ηερληθψλ απηψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ εμέηαζε πξνβιήκαηνο 

(Νάλνπ, 2001). 

 

2.10 Δπηθξαηνύζα θαηάζηαζε παγθνζκίσο  

Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ δηαρξνληθά ζπλερψο απμάλεηαη κε ηαρχηαην ξπζκφ. Ζ 

γεσξγία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ θαη έπεηαη ε βηνκεραληθή 

θαη ε αζηηθή ρξήζε. ζνλ αθνξά ηηο ηάζεηο ησλ απνιήςεσλ ζε λεξφ απηέο θαίλεηαη 

λα πιεζηάδνπλ αζπκπησκαηηθά κία ηηκή πεξί ηα 300 km
3
/έηνο.  

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε απμάλεηαη κε ζπλερψο απμαλφκελνπο ξπζκνχο θαη ην 

έηνο 2000 ππεξέβεη ηα 5000 km3/έηνο. Οη ξπζκνί απηνί δελ θαίλεηαη λα κεηψλνληαη. Ζ 

παγθφζκηα θαηαλάισζε απμάλεηαη κε ζπλερψο απμαλφκελνπο ξπζκνχο θαη ην έηνο 

2000 ππεξέβεη ηα 5000 km3/έηνο. Οη ξπζκνί απηνί δελ θαίλεηαη λα κεηψλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξνζερή έηε. Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε έρεη ζρεδφλ 

δεθαπιαζηαζηεί ηελ ηειεπηαία εθαηνληαεηία απφ 600 ζε 5000 km
3
/έηνο. Απηφο ν 

ξπζκφο αχμεζεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα κεησζεί ηα πξνζερή ρξφληα γηαηί απμάλεηαη 

ην θφζηνο ηνπ λεξνχ, νπφηε αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα απνβεί πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθφηεξε ε ρξήζε ηνπ. Κάηη αλάινγν ζπλέβε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

κε ηελ ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ πεηξειαίνπ. Φαίλεηαη φηη ε αχμεζε ηεο γεσξγηθήο 

ρξήζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αχμεζε ησλ ππνινίπσλ ρξήζεσλ (βηνκεραληθή, 

νηθηαθή θαη αλαςπρή). Πάλησο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπλνιηθή αχμεζε 

θαηαλάισζεο λεξνχ είλαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε 

φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, θαη θαηά θχξην ιφγν ζπκβαίλεη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

κσο πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ππαξρφλησλ απνζεκάησλ λεξνχ ζηνλ 

πιαλήηε θαη απηψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ζήκεξα απφ ηνλ άλζξσπν; ηελ Αζία γηα 

παξάδεηγκα ην έηνο 1960 ην πνζνζηφ ήηαλ 6% θαη ην 2000 απηφ ήηαλ 22%. Δπφκελν 

ζέκα δηεξεχλεζεο είλαη ηη πνζνζηφ ηνπ ππάξρνληνο λεξνχ ζε κηα ρψξα είλαη δπλαηφλ 

λα εθκεηαιιεπηεί θάησ απφ ηα ππάξρνληα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά ή πεξηβαιινληηθά 

δεδνκέλα;  

Γεδνκέλεο ηεο αχμεζεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο (γεσξγηθή, 

αζηηθή, βηνκεραληθή, ςπραγσγία, πεξηβάιινλ), φπσο επίζεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ 

θφζηνπο ηνπ λεξνχ φζν πξνρσξάκε ζε δαπαλεξφηεξεο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ (νηθνζπζηήκαηα) πξνβιέπεηαη φηη ζα εληαζνχλ ζην κέιινλ νη 
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ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (πιεζπζκψλ) θαη ησλ ρξήζεσλ. Πάλησο ην πφζηκν 

λεξφ πξνθαιεί ζπλήζσο αξθεηέο πνιηηηθέο επαηζζεζίεο (βι. Μέζε Αλαηνιή). ηελ 

ρψξα καο αληηπαξαζέζεηο δεκηνπξγήζεθαλ κεηαμχ ησλ αγξνηψλ ρξεζηψλ θαη ηεο 

αζηηθήο ρξήζεο ζηελ Αηηηθή, γηα ην λεξφ χδξεπζεο απφ ηηο δηάθνξεο γεσηξήζεηο 

ζηελ Κσπατδα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νπφηε παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή 

ιεηςπδξία (1990-1993).  

Οη εχθνια εθκεηαιιεχζηκνη πδαηηθνί πφξνη έρνπλ ζρεδφλ παγθφζκηα -

πεξηζζφηεξν ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο - ρξεζηκνπνηεζεί θαη πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε 

ζα ηζνδπλακεί κε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξήζεο θαη κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ (θξάγκαηα, ππφγεηα λεξά θιπ.). Δπνκέλσο δεκηνπξγνχληαη πνιιαπιά 

πξνβιήκαηα ζ‟ απηέο ηηο ρψξεο φπνπ ηα ππφγεηα λεξά είλαη θχξηα πεγή χδξεπζεο 

αθνχ ε Γεξκαλία έρεη πνζνζηφ γχξσ ζηα 73%, ε Μεγάιε Βξεηαλία 30%, ε Οιιαλδία 

70% θαη νη ΖΠΑ 50%.  

Δπηπιένλ, ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη αλαπηπγκέλεο ρψξεο φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

πεγέο ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ δεκηνπξγνχληαη θαη επηβαξχλνπλ ηφζν ηα 

επηθαλεηαθά φζν θαη ηα ππφγεηα λεξά. Σέινο ηα έξγα εθκεηάιιεπζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

γηα αξδεπηηθή, αζηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε πξνθαινχλ πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ δελ ιακβάλνληαη κέρξη ζηηγκήο ηφζν ζνβαξά φζν ζα έπξεπε ππφςε 

απφ ηνπο κειεηεηέο ησλ έξγσλ αιιά θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Κάησ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εδαθψλ κε ηε ζπκβνιή ηνπ γιπθνχ λεξνχ 

παξάγεηαη ζήκεξα ην 99% ηεο ηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ν θάζε 

άλζξσπνο απαηηεί 5 ζηξέκκαηα αξφζηκεο γεο γηα λα δηαηξαθεί επαξθψο. Αληί απηνχ 

ζήκεξα ν πιεζπζκφο ηεο γεο (πάλσ απφ 6 δηο) ρξεζηκνπνηεί 2,7 ζηξέκκαηα θαη‟ 

άηνκν (ήδε ην 1 δηο ππνζηηίδεηαη, θαηά ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, 1993) θαη ζε 40 

ρξφληα ζε θάζε άηνκν ζα αληηζηνηρεί 1,4 ζηξέκκαηα. Απηφ είλαη επαθφινπζν ηεο 

αιιαγήο ρξήζεο γεο απφ γεσξγηθή ζε αζηηθή, βηνκεραληθή, θιπ. Αιιά ν θπξηφηεξνο 

παξάγνληαο κείσζεο ηεο γεσξγηθήο γεο παξακέλεη ε δηεξγαζία ηεο δηάβξσζεο κηα 

θαη πάλσ απφ ην 80% ηεο παγθφζκηαο γεσξγηθήο γεο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

δηαβξψλεηαη.  

Ο πιεζπζκφο απμάλεηαη πεξίπνπ κε ηνπο ζεκεξηλνχο ξπζκνχο θαηά 0.25 

εθαηνκκχξηα ηελ εκέξα θαη πξνβιέπεηαη, αλ απηέο νη ηάζεηο ζπλερηζηνχλ, κε ην 

αθξαίν απαηζηφδνμν ζελάξην, ην 2050 λα γίλεη 14 δηο θαη ην 2100 40 δηο. Δίλαη 

πηζαλφλ, φηη ε πιεζπζκηαθή απηή αχμεζε δεδνκέλεο ηεο κείσζεο ηεο 

εθκεηαιιεχζηκεο γεο θαηά άηνκν ζα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ηξνθηθήο επάξθεηαο, 

εληαηηθνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Ο άλζξσπνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαηαλαιψλεη θαηά κέζν φξν γηα αζηηθέο 

αλάγθεο 180 ιίηξα/εκέξα θαη‟ άηνκν πεξίπνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 7% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Ζ γεσξγία θαηαλαιψλεη ην 87% θαη ην ππφινηπν ε 

θηελνηξνθία, ε δαζνθνκία θαη ε βηνκεραλία. Πάλησο ην δηαζέζηκν λεξφ θαηά άηνκν 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζήκεξα είλαη 35% ρακειφηεξν απφ ην 1970 γηαηί πξνζηέζεθε 
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απφ ηφηε 1.8 δηο πιεζπζκφο πεξίπνπ. χκθσλα κε ζρεηηθέο κειέηεο ε πνζφηεηα ησλ 

180 lt/day θαη‟ άηνκν είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξε απηήο ησλ 274 ιίηξα/εκέξα  θαη‟ 

άηνκν πνπ θαίλεηαη λα είλαη ε ηδαληθή πνζφηεηα. ηελ Δηθφλα 4 παξνπζηάδεηαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ αλά θχξηα πδξνινγηθή ιεθάλε ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Απηφ ζπλερψο επηδεηλψλεηαη θαη ιφγσ ηεο θχζεψο ηνπ επηθέξεη 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Απφ ζηνηρεία ηεο UNESCO θαίλεηαη φηη αθφκα θαη 

ζήκεξα έλα πνζνζηφ 20% ηνπ παγθνζκίνπ πιεζπζκνχ (1,3 δηο άηνκα) δελ έρεη 

πξφζβαζε ζε θαζαξφ πφζηκν λεξφ θαη πνζνζηφ 40% ζε λεξφ ρξεζηκνπνηνχκελν γηα 

ιφγνπο πγηεηλήο.  

Γηα ηε κείσζε ηεο νηθηαθήο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα ην 1991 κε Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα θαζνξίζηεθαλ ηα επηζπκεηά φξηα θαηαλάισζεο θαηά θεθαιή ζε:  

 100-250 lt/εκέξα/άηνκν απφ δίθηπα χδξεπζεο  

 100-200 lt/εκέξα/άηνκν απφ γεσηξήζεηο  

 100-180 lt/εκέξα/άηνκν γηα ρψξνπο θαηαζθήλσζεο θαη μελνδνρεία.  

Δλδεηθηηθά ε κέζε θαηαλάισζε ζηελ Μεηξνπνιηηηθή Αζήλα είλαη πεξίπνπ 220 

lt/εκέξα/άηνκν (Καξαβίηεο, 2005). 

χκθσλα κε ηε κειέηε “World Development Report” ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο (1992) πξνβιέπεηαη φηη κεηαμχ 1990 θαη 2030 ν πιεζπζκφο ηεο γεο ζα 

απμεζεί θαηά 3,7 δηζεθαηνκκχξηα, ε δήηεζε γηα θαγεηφ ζρεδφλ ζα δηπιαζηαζηεί, ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ε ρξήζε ελέξγεηαο ζα εμαπιαζηαζηεί ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ηε κειέηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηίηιν “Comprehensive 

Assessment of the Freshwater Resources of the World” (1997) αλαθέξεηαη φηη ε 

έιιεηςε λεξνχ θαηά ηνλ 21ν αηψλα ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε θαη λα απνηειέζεη αηηία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ θξαηψλ. Καηά ηελ 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ αηψλα ε ρξήζε ηνπ λεξνχ έρεη απμεζεί δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πιεζπζκφ. Ζ ξχπαλζε έρεη επηδεηλψζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. H ζπλνιηθή 

παγθφζκηα ρξήζε λεξνχ αλπςψζεθε απφ 1.000 km3 αλά έηνο ην 1940 ζε 4.130 km3  

ην 1990. Αλακελφηαλ λα θηάζεη ηα 5.000 km3 αλά έηνο ην 2000. Σνπιάρηζηνλ ην 1/5 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο ζηεξνχληαη ηελ πξφζβαζε ζε αζθαιέο πφζηκν λεξφ. Πεξίπνπ 

80 ρψξεο ζηνλ θφζκν, ζπγθεληξψλνληαο ην 40 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, ππνθέξνπλ 

ήδε απφ έιιεηςε λεξνχ, ε νπνία απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο. χκθσλα κε ηελ αλαθνξά πξνβιέπεηαη φηη έσο ην 

2025 ζρεδφλ ηα 2/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο ζα πιεγνχλ απφ κέηξηα έσο έληνλε 

έιιεηςε λεξνχ, εθηφο θη αλ ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα. Δπί ηνπ παξφληνο ε άξδεπζε 

απαηηεί πνζνζηφ πεξίπνπ 70 - 80 % ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο λεξνχ. Ο απμαλφκελνο 

πιεζπζκφο ζα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν θαγεηφ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα απαηηείηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν λεξφ γηα ηελ άξδεπζε (Aswathanarayana, 2001). 

Ζ πξφζθαηε άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ, νη ζπλερείο θαη 

επαλαιακβαλφκελεο αλαθνξέο γηα θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ζε κεγάιν αξηζκφ θξαηψλ  

θαη νη εθθξαδφκελνη θφβνη γηα «αγξνπιεζσξηζκφ» (agflation) απνθαιχπηνπλ ηελ 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ γεσπνληθνχ ηνκέα φζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή θαη 
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νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη αεηθνξία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεδνκέλνπ ηνπ 

ζεκειηψδνπο ξφινπ ηεο ζηελ θνηλσλία, πξσηεχνπζα ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε 

ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ αεηθνξία ζηε ρξήζε 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Οη πξνθιήζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο απ‟ φηη κηα δεθαεηία πξηλ. Οη 

θιηκαηηθέο αιιαγέο ζα νδεγήζνπλ ζε δηαθπκάλζεηο θαη ειιείςεηο ζην δηαζέζηκν λεξφ.  

Οη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο έρνπλ γίλεη πην επείγνπζεο θαη θνζηνβφξεο: ην θφζηνο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο ζηελ Κίλα αλέξρεηαη ζην 10% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ/ηεο εθεκεξίδαο “Σhe Economist” ην Μάξηην 

ηνπ 2008. Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο είλαη κεγάιε. Άιιν ηφζν 

κεγάιε είλαη ε αλάγθε γηα κείσζε ηεο πίεζεο απηήο. Παξάιιεια ε δήηεζε γηα 

βηνκάδα θαη αγξνηηθά πξντφληα απμάλεηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηα εηζνδήκαηα θαη ζηε 

δήηεζε γηα κηα κεγάιε γθάκα εδψδηκσλ θαη κε πξντφλησλ. 

Έσο ηψξα, ε ζπδήηεζε γηα κείσζε ηεο δήηεζεο γηα λεξφ επηθεληξψλεηαη ζην 

πψο ζα παξαρζεί πεξηζζφηεξε ηξνθή κε ιηγφηεξν λεξφ, ρσξίο λα αλαδεηνχληαη ηξφπνη  

απνηειεζκαηηθφηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο ηξνθήο. Ζ παγθφζκηα παξαγσγή 

ηξνθίκσλ ζηνλ αγξφ, εθθξαζκέλε ζε ζεξκίδεο (Kcal),  είλαη πεξίπνπ δηπιάζηα  απφ 

απηή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε «ησλ δηαηνινγηθψλ αλαγθψλ θαη 

πξνηηκήζεσλ γηα κηα ελεξγεηηθή θαη πγηή δσή φισλ ησλ αλζξψπσλ, αλά πάζα 

ζηηγκή» (FAO 1996). Έλαο πνιιά ππνζρφκελνο δξφκνο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε 

ηεο αλάγθεο γηα αχμεζε ηεο θαζαξήο παξαγσγήο ηξνθίκσλ – θαη ζπλεπψο ζηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα λεξφ - είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ θαη ζπαηάιεο 

ζε φιε ηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα. ε ζπλδπαζκφ κε κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ κε ηε ρξήζε ιηγφηεξνπ λεξνχ, είλαη δπλαηή ε εμνηθνλφκεζε 

ηεξάζηησλ πνζνηήησλ λεξνχ γηα άιιεο ρξήζεηο θαη ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο ε ιηγφηεξε 

ζπαηάιε ζηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα εμνηθνλνκεί λεξφ, νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη 

απμάλεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ.  Έρεη έξζεη ε ψξα λα δηεπξπλζνχλ 

νη πξννπηηθέο ζηελ εμνηθνλφκεζε πδαηηθψλ πφξσλ θαη λα εμεξεπλεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο βειηίσζεο θαηά κήθνο φιεο ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, « απφ ην ρσξάθη 

ζην πηξνχλη ».  

Πξνηείλνληαη δπν ηξφπνη πξνζέγγηζεο πξνθεηκέλνπ λα  κεησζεί ε πίεζε πνπ 

αζθείηαη ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο: 

α) εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζην ρσξάθη, κέζσ παξαγσγήο πεξηζζφηεξσλ ηξνθίκσλ 

κε ρξήζε ηεο ίδηαο ή αθφκα κηθξφηεξεο πνζφηεηαο λεξνχ θαη  

β) κέηξα ζηνρεπκέλα ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ηεο ζπαηάιεο ηεο 

παξαγφκελεο ηξνθήο ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο 

(Lundqvist et al, 2008).  

χκθσλα κε αλαθνξά ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην λεξφ πξέπεη λα εθιεθζεί σο 

αγαζφ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε ηνπ πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο. Έλαο παξάγνληαο πνπ πεξηπιέθεη ηελ θαηάζηαζε είλαη ε αχμνπζα ηάζε 

αζηηθνπνίεζεο - ν αζηηθφο πιεζπζκφο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

πνηθίιεη απφ 100% ζε πφιεηο -  θξάηε φπσο ε ηγθαπνχξε, 80 - 90% ζε κεξηθέο 
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ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο (π.ρ. Ζλσκέλν Βαζίιεην 89%) θαη Νφηηα Ακεξηθή (π.ρ. 

Αξγεληηλή 86%), 20 - 30% ζηηο πεξηζζφηεξεο αθξηθαληθέο ρψξεο (π.ρ. Μνδακβίθε 

30%) κε ην Μπνπηάλ λα παξνπζηάδεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ (5%). Παγθνζκίσο νη 

αζηηθνί πιεζπζκνί απμάλνληαη ζε πςειφηεξν ξπζκφ ελ ζπγθξίζεη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη απηφ είλαη ηδηαίηεξα πξνθαλέο  ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο. Απηφ έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Οη 

πφιεηο δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε κέξε φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πφξνη φπσο 

ην λεξφ θαη ην εχθνξν έδαθνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ππεξεζίεο χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο πξέπεη λα νξγαλψλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ήδε ππάξρνπζα ζέζε 

ησλ πφιεσλ (Aswathanarayana,  2001). 

Ο UN-Water πνπ απνηειεί ην ζπληνληζηηθφ θνξέα ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ απαζρνινχληαη κε δεηήκαηα 

πδαηηθψλ πφξσλ, νλφκαζε θαη ζπληνλίδεη ηελ δεθαεηία 2005-2015 σο  Γηεζλή 

Γεθαεηία γηα Γξάζε «Νεξφ γηα ηε Εσή». Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δεθαεηίαο είλαη 

λα πξνσζήζεη πξνζπάζεηεο εθπιήξσζεο δηεζλψλ δεζκεχζεσλ γηα δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ην λεξφ. Οη δεζκεχζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο Αλαπηπμηαθνχο ηφρνπο ηεο 

Υηιηεηίαο (Millennium Development Goals) λα ειαηησζεί ζην κηζφ έσο ην 2015 ε 

αλαινγία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηεξνχληαη ηελ πξφζβαζε ζε αζθαιέο πφζηκν λεξφ 

θαζψο θαη λα ζηακαηήζεη ε αλνξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ. 

Απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη λα 

επεθηαζεί ε πξφζβαζε ζε ζηνηρεηψδεηο ππεξεζίεο γηα αλζξψπνπο νη νπνίνη ηηο 

ζηεξνχληαη, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη θησρνί άλζξσπνη. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα 

δνζεί ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο, θαζψο νη γπλαίθεο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνκήζεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. 

Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ ηεο δεθαεηίαο γηα ην λεξφ είλαη ηα εμήο: ιεηςπδξία, 

πξφζβαζε ζε πγεία, λεξφ θαη θχιν, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ, 

δηαζπλνξηαθά δεηήκαηα δηαρείξηζεο λεξνχ, πεξηβάιινλ θαη βηνπνηθηιφηεηα, λεξφ θαη 

γεσξγία, ξχπαλζε θαη ελέξγεηα. 

Σν πεδίν δξάζεο ηνπ έξγνπ ηνπ UN Water πεξηθιείεη ηα γιπθά χδαηα, 

επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα θαζψο θαη ηελ δηεπηθάλεηα γιπθνχ θαη ζαιαζζηλνχ λεξνχ. 

Πεξηιακβάλεη πδαηηθνχο πφξνπο, ππφ φξνπο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο, ηελ αλάπηπμή 

ηνπο, δηαρείξηζε παξαθνινχζεζε θαη ρξήζε (ζπκπεξηιακβάλνληαο νηθηαθέο θαη 

αγξνηηθέο ρξήζεηο, απαηηήζεηο νηθνζπζηεκάησλ). Δπίζεο ην πεδίν δξάζεο 

πεξηιακβάλεη θαηαζηξνθέο ζρεηηθέο κε λεξφ θαζψο θαη αθξαία θαηλφκελα θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ απηά ζα έρνπλ ζηελ αλζξψπηλε αζθάιεηα 

(http://www.un.org/waterforlifedecade/background.html). 

χκθσλα κε ηνλ Shiklomanov (1998) ππνινγίδεηαη φηη ε παγθφζκηα απφιεςε 

λεξνχ αλακέλεηαη λα απμεζεί κε ξπζκφ 10 - 12% αλά δεθαεηία, κε ζπληειεζηή 

αχμεζεο 1,38 έσο ην 2025. Ζ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ αλακέλεηαη λα απμεζεί κε 

ρακειφηεξν ξπζκφ, κε ζπληειεζηή αχμεζεο 1,26 έσο ην 2025. Ζ Αζία κε εληαηηθά 

αξδεπηηθά ζπζηήκαηα αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 57% ηεο ζπλνιηθήο απφιεςεο λεξνχ 

http://www.un.org/waterforlifedecade/background.html
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θαη 75% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο λεξνχ. ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ε απφιεςε 

λεξνχ ζηελ Αθξηθή θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή αλακέλεηαη λα απμεζεί 1,5 - 1,6 θνξέο. 

Μηθξφηεξε αχμεζε ζηελ απφιεςε λεξνχ αλακέλεηαη ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Βφξεηα 

Ακεξηθή (1,2 θνξέο). Σν 1995 ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα αληηζηνηρνχζε ην 67% ηεο 

ζπλνιηθήο απφιεςεο λεξνχ θαη ην 86% ηεο θαηαλάισζήο ηνπ. Δλψ ε δήηεζε γηα ηε 

γεσξγία αλακέλεηαη λα απμεζεί 1,3 θνξέο έσο ην 2025 πνιχ πςειφηεξνη ζπληειεζηέο 

αχμεζεο πξνβιέπνληαη γηα ηε βηνκεραλία θαη ηελ αζηηθή ρξήζε λεξνχ (1,8). 

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ην γεγνλφο φηη παγθφζκηα ε 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ράλεηαη απφ ηνπο ηακηεπηήξεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

ζπλνιηθή βηνκεραληθή θαη αζηηθή ρξήζε. Οη απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο είλαη 

πςειφηεξεο ζηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν (33-35% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο λεξνχ). 

Δίλαη πξνθαλέο ην φθεινο απφ ηε ιήςε κέηξσλ ειαρηζηνπνίεζεο ηεο εμάηκηζεο. ηελ 

Δπξψπε ην 1995, ε βηνκεραλία αληηζηνηρνχζε ζην 44% ηεο ζπλνιηθήο απφιεςεο 

λεξνχ. Απηφ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 50% έσο ην 2025.  

Ζ δήηεζε λεξνχ κηαο νηθνγέλεηαο, κηαο θνηλσλίαο ή κηαο βηνκεραλίαο ειέγρεηαη 

κεξηθψο απφ ηελ ηηκή ηνπ λεξνχ. Γηα παξάδεηγκα ε απαίηεζε γηα πφζηκν λεξφ ζα 

ήηαλ αλειαζηηθή θαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ηηκή ηνπ λεξνχ ελψ ε απαίηεζε γηα άιιεο 

ρξήζεηο (π.ρ. γηα θεπνπξηθή) ζα ήηαλ ειαζηηθή θαη ζα εμαξηηφηαλ απφ ηελ ηηκή ηνπ 

λεξνχ (Aswathanarayana, 2001). 

  

2.11 Δπηθξαηνύζα θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε 

Ζ ζπλνιηθή απφιεςε λεξνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 Κξαηψλ Μειψλ 

αλέξρεηαη ζε 247.020 εθαηνκκχξηα m³ αλά έηνο. Καηά κέζν φξν πνζνζηφ πεξίπνπ 

44% ηεο ζπλνιηθήο απφιεςεο λεξνχ  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, 

24% γηα ηε γεσξγία, 17% γηα αζηηθή ρξήζε θαη 15% γηα ηε βηνκεραλία. Ζ 

θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, φπνπ ν γεσξγηθφο 

ηνκέαο είλαη ν πεξηζζφηεξν απαηηεηηθφο. Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα ζηε 

Βφξεηα Δπξψπε θαη ηα πεξηζζφηεξα λέα θξάηε κέιε ν ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο 

ρξήζεο λεξνχ είλαη ν ηνκέαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελψ ζηε Νφηηα 

Δπξψπε θαη ηα ππνςήθηα θξάηε κέιε ν γεσξγηθφο ηνκέαο αληηζηνηρεί ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο απνιήςεηο λεξνχ (Ecologic, 2007). 

ζνλ αθνξά ηε δεκφζηα ρξήζε λεξνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ) ε κείσζε ησλ δηαξξνψλ ζε δίθηπα παξνρήο λεξνχ, ζπζθεπέο 

εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ έσο θαη 50%. Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ 

ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ απφ 150 ιίηξα αλά άηνκν 

εκεξεζίσο ζε 80 ιίηξα. 
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Παξφκνηα ειάηησζε ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιηζζεί ζηε δεκφζηα παξνρή λεξνχ 

νδεγψληαο ζε εμνηθνλφκεζε έσο θαη 33% ηεο ζεκεξηλήο απφιεςεο λεξνχ. ηνλ 

ηνκέα ηεο γεσξγίαο είλαη δπλαηή ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ κε βειηηψζεηο ζηελ 

αξδεπηηθή ππνδνκή θαη ηερλνινγία. ζνλ αθνξά βηνκεραλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ (βηνκεραλία ράξηνπ, πθαζκάησλ θαη επεμεξγαζίαο 

δεξκάησλ, πεηξειαηνεηδψλ, ηξνθίκσλ, εμφξπμεο κεηάιισλ ρεκηθή/θαξκαθεπηηθή 

βηνκεραλία) ππνινγίδεηαη φηη ε δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θπκαίλεηαη απφ 

15% έσο 90% (π.ρ. ηξνπνπνίεζε ζηαδίσλ παξαγσγήο, πςειφηεξα πνζνζηά 

αλαθχθισζεο ή ζπιινγή θαη ρξήζε βξφρηλνπ λεξνχ). Ο ηνκέαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηεί επίζεο κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ γηα εμφξπμε 

θαπζίκσλ θαη ςχμε ζε ζεξκνειεθηξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο. Χζηφζν κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ επηζηξέθεη ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ.  

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο θαηαλαιψλεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ ζε κεξηθέο 

πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. Ζ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ζα 

παξείρε δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ 80-90%. πλνιηθά εθηηκάηαη φηη είλαη 

δπλαηφλ λα εμνηθνλνκεζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ γεγνλφο πνπ εληείλεη ηελ 

αλάγθε άκεζεο πηνζέηεζεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ιεηςπδξίαο θαη 

μεξαζίαο θαη ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά νθέιε φπσο ε θαζπζηέξεζε ή ε απνθπγή 

θαηαζθεπήο πξφζζεησλ έξγσλ ππνδνκήο παξνρήο λεξνχ, ε ειάηησζε δπλακηθφηεηαο 

κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαζψο θαη ε κείσζε ησλ ινγαξηαζκψλ λεξνχ. 

Δπηπιένλ ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα νδεγνχζε ζε 

πεξηβαιινληηθά νθέιε πέξα απφ ηε κεησκέλε πίεζε ζε ιεθάλεο απνξξνήο φπσο ε 

κεησκέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ, ε κείσζε δηάβξσζεο θαη αιάησζεο εδαθψλ. Δπίζεο ζα 

νδεγήζεη ζε πξφζζεηα βνεζεηηθά νθέιε ειαηηψλνληαο ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

θαη σο εθ ηνχηνπ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφιεςε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.  

Ζ θχξηα πεγή απφιεςεο γιπθνχ λεξνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ηα 

επηθαλεηαθά χδαηα. Μηθξφηεξν πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ ηα ππφγεηα χδαηα ελψ 

ειάρηζηεο είλαη νη ζπλεηζθνξέο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο (Ηζπαλία θαη Κχπξνο). 

Χζηφζν κεηαμχ 2000 θαη 2004 ηξεηο κνλάδεο αθαιάησζεο λεξνχ εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηελ Ηζπαλία κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 157,7 εθαηνκκπξίσλ m
3
 αλά έηνο κε 

πξννπηηθή αχμεζεο ζην κέιινλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη επηθξαηεί αληίζηξνθε ηάζε 

ζηε ρξήζε αθαιαησκέλνπ λεξνχ ζηε Βνπιγαξία φπνπ ε πνζφηεηα λεξνχ ειαηηψζεθε 

απφ 710,8 εθαηνκκχξηα m
3
 λεξνχ αλά έηνο ην 1990 ζε 370,9 εθαηνκκχξηα m

3
 λεξνχ 

αλά έηνο ην 2003. χκθσλα κε ηελ έθζεζε Dobris θαηά ηηο δχν δεθαεηίεο απφ ην 1970 

έσο ην 1990 ε ζπλνιηθή απφιεςε λεξνχ ζηελ Δπξψπε απμήζεθε. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ ζεκεηψζεθαλ απμήζεηο ζηελ απφιεςε λεξνχ ηδηαίηεξα ζηε Νφηηα 

Δπξψπε θαζψο θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ζηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή 

Δπξψπε.  Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε απφιεςε λεξνχ ήηαλ πςειφηεξε 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρξνληθή πεξίνδν ζην παξειζφλ.  
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Πξνο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 επήιζε ζηαζεξνπνίεζε ή αθφκε θαη 

κείσζε ηεο απφιεςεο λεξνχ ζε νξηζκέλεο ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ε Βνπιγαξία, ε 

Οιιαλδία, ε Διβεηία, ε νπεδία θαη ε Φηλιαλδία. Μεηαμχ 1990 θαη 2001 

ζεκεηψζεθε θζίλνπζα ηάζε ζηνλ αζηηθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα. Απηή ε κείσζε ζηνλ 

αζηηθφ ηνκέα κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απμεκέλε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ 

εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ζηελ Κεληξηθή, Βφξεηα θαη Νφηηα Δπξψπε. ηηο αλαηνιηθέο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηά ην 1990, 

νδήγεζαλ ηηο εηαηξίεο χδξεπζεο ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε νηθηαθψλ κεηξεηψλ λεξνχ, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο αζηηθήο θαηαλάισζεο λεξνχ. Οη λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νδήγεζαλ επίζεο ζηε 

κείσζε ηεο βηνκεραληθήο ρξήζεο λεξνχ κεηαμχ 1990 θαη 1995 φηαλ ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή θαηέξξεπζε ζηηο αλαηνιηθέο επξσπατθέο ρψξεο ή αληηθαηαζηάζεθε απφ 

απνδνηηθφηεξεο ηερλνινγίεο. πγθξηηηθά ν γεσξγηθφο ηνκέαο παξνπζηάδεη αχμνπζα 

ηάζε ζηε ρξήζε λεξνχ. Χζηφζν απηή ε ηάζε νθείιεηαη θπξίσο ζηηο λφηηεο ρψξεο, 

θαζψο ζηηο αλαηνιηθέο  ρψξεο παξνπζηάδεηαη κείσζε ζηε ρξήζε λεξνχ γηα ηε 

γεσξγία (Ecologic, 2007). 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαζηεξψλεη θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Ζ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000 γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο 

δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ πξνβιέπεη ηδίσο ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

επξσπατθψλ πδάησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηαμηλνκεκέλσλ αλά 

πδξνγξαθηθή ιεθάλε θαη πεξηνρή (ιεθάλε απνξξνήο θαη πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο), 

κε παξάιιειε έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ιήςεο ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα θάζε πδαηηθφ ζχζηεκα. Με ηελ ελ ιφγσ νδεγία-πιαίζην, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε νξγαλψλεη ηε δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ, 

ππνγείσλ, κεηαβαηηθψλ θαη παξάθηησλ πδάησλ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηε κείσζε 

ηεο ξχπαλζήο ηνπο, ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο αμηνπνίεζήο ηνπο, ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδαηηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ην κεηξηαζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πιεκκπξψλ θαη 

ηεο μεξαζίαο. 

 

2.11.1 Σαπηνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ πδάησλ 

Σα θξάηε κέιε θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ φιεο ηηο πδξνγξαθηθέο ιεθάλεο 

(ιεθάλεο απνξξνήο) ζηελ επηθξάηεηά ηνπο θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε πδξνγξαθηθέο 

πεξηνρέο (πεξηνρέο ιεθάλεο απνξξνήο). Οη ιεθάλεο απνξξνήο πνπ εθηείλνληαη ζηηο 

επηθξάηεηεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο θξαηψλ κειψλ ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ κέξνο 

δηεζλνχο πεξηνρήο ιεθάλεο απνξξνήο. Σν αξγφηεξν ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2003, ζα 

νξηδφηαλ αξκφδηα αξρή γηα έθαζηε ησλ πεξηνρψλ ιεθαλψλ απνξξνήο. Σν αξγφηεξν 

ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο Οδεγίαο 2000/60, ηα θξάηε 

κέιε φθεηιαλ λα πξνβνχλ ζε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πεξηνρήο ιεθάλεο 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Directive&an_doc=2000&nu_doc=60


Σύγκπιζη Νομοθεηικού Πλαιζίος Διασείπιζηρ Υδαηικών Πόπων Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και Ελλάδαρ 

 

 

 
50 

απνξξνήο, ζε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα χδαηα, 

ζε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ θαη λα ηεξνχλ κεηξψν 

πεξηνρψλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο. Πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ φια ηα πδαηηθά 

ζπζηήκαηα πδξνιεςίαο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε εθφζνλ ε κέζε εκεξήζηα παξνρή 

ηνπο ππεξβαίλεη ηα 10 m³ ή εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα. 

 

2.11.2 Μέηξα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζία 

Δλλέα ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Οδεγίαο 2000/60, πξέπεη λα 

εθπνλεζεί ζρέδην δηαρείξηζεο θαη πξφγξακκα κέηξσλ γηα θάζε πεξηνρή ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα ησλ αλαιχζεσλ θαη ησλ 

κειεηψλ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα. 

Σα πξνβιεπφκελα κέηξα ζην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακνχ απνζθνπνχλ: 

 ζηελ πξφιεςε ηεο επηδείλσζεο, ηε βειηίσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

ηεο θαιήο νηθνινγηθήο θαη ρεκηθήο θαηάζηαζεο απηψλ, θαζψο θαη ηε κείσζε 

ηεο ξχπαλζεο ιφγσ απνξξίςεσλ θαη εθπνκπψλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

 ζηελ πξνζηαζία, ηε βειηίσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ, 

ζηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζήο ηνπο θαη ηεο επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο 

κε ζηφρν ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ άληιεζεο θαη αλαλέσζεο 

 ζηε δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.  

Οη πξνεγνχκελνη ζηφρνη πξέπεη λα επηηεπρζνχλ εληφο δεθαπέληε εηψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο νδεγίαο, αιιά ην ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα παξαηαζεί ή λα 

θαηαζηεί ειαζηηθφηεξν, ηεξνπκέλσλ πάληα ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ε νδεγία. 

Σα θξάηε κέιε ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ 

ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ. Ζ πξνζσξηλή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ ζπληζηά παξάβαζε ηεο νδεγίαο εάλ είλαη απνηέιεζκα 

εμαηξεηηθψλ θαη απξφβιεπησλ ζπλζεθψλ ζπλεπεία αηπρήκαηνο, θπζηθνχ αηηίνπ ή 

αλσηέξαο βίαο. Απφ ην 2010, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ε πνιηηηθή 

ηηκνιφγεζεο απνηειεί θίλεηξν ψζηε νη θαηαλαισηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο 

θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη νη επηκέξνπο θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο πφξνπο. Σα 

θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπλδπάδνπλ ηα επηβαιιφκελα θαζεζηψηα κε 

απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ 

ηεο νδεγίαο-πιαηζίνπ.  
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πλδπάδνληαο ηελ επηηήξεζε κε ηε δηακφξθσζε κνληέισλ, εθπνλήζεθε 

θαηάινγνο ξππνγφλσλ νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο πνπ επειέγεζαλ κεηαμχ φζσλ 

ζπλεπάγνληαη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή κέζσ απηνχ. 

Παξάιιεια πξνηάζεθαλ κέηξα ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηηο σο άλσ πξνηεξαηφηεηεο θαζψο 

θαη πνηνηηθά πξφηππα γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπο 

(http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l28002b.htm). 

2.12 Καηάζηαζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζηελ Διιάδα  

2.12.1 Γεληθά ζηνηρεία 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απνηειεί θξίζηµε παξάµεηξν ζην ζρεδηαζµφ. 

Με ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2000/60 (ελζσµάησζε µε ηνλ Ν. 3199/2003) δίλεηαη ε 

επθαηξία ζηε ρψξα µαο γηα θνηλή δηαρείξηζε ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο. Δπηπξφζζεηα, 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζην ζέµα ηεο θάιπςεο ησλ ειιεηµµάησλ 

λεξνχ ζηα άλπλδξα ειιεληθά λεζηά θαζψο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Σν αληηθείµελν 

απηφ είλαη πεξίπινθν θαζψο ζρεηίδεηαη µε παξάγνληεο φπσο νη απνζηάζεηο απφ ηα 

ζεµεία πδξνδφηεζεο, ην θφζηνο µεηαθνξάο λεξνχ, νη ππνδνµέο γηα ηελ παξαιαβή 

θαη απνζήθεπζε ηνπ πφζηµνπ λεξνχ. µσο, ζπλππνινγίδνληαο φηη ζηηο πεξηνρέο 

απηέο ν ηνπξηζµφο - πνπ ζρεηίδεηαη άµεζα µε ηελ επνρηαθφηεηα ηεο δήηεζεο ηνπ 

λεξνχ - παίδεη θαζνξηζηηθφ αλαπηπμηαθφ ξφιν, ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ησλ 

λεζηψλ επηβάιιεηαη λα απνηειέζεη εζληθή πξνηεξαηφηεηα. 

Πξνηεξαηφηεηα ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 

θαη ν εμνξζνινγηζµφο ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ ζηε γεσξγία, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 

85% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Πξφβιεκα αεηθνξίαο δεκηνπξγεί ε αχμνπζα 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο λεξνχ απφ ηελ εθµεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ, 

θχξηα γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ πξαθηηθή ηεο ππεξάληιεζεο ησλ ππφγεησλ 

απνζεκάησλ έρεη νδεγήζεη ζε θαηλφµελα πθαιµχξσζεο, ζηελ αιάησζε εδαθψλ, ελψ 

ηειηθφ ζηάδην απνηειεί ε εξεµνπνίεζε ηεο γεο. Πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα 

πςεινχ θηλδχλνπ είλαη ν Θεζζαιηθφο θάµπνο θαη ην Θξηάζην πεδίν. πγθεθξηκέλα, ε 

ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ αιινχβηνπ πδξνθφξνπ ζηξψκαηνο ηνπ Θξηάζηνπ πεδίνπ έρεη 

νδεγήζεη ζηελ παξείζθξεζε λεξνχ ηεο ζάιαζζαο πνπ επεθηείλεηαη ρηιηφκεηξα 

καθξηά απφ ηελ αθηή. Σα βηνκεραληθά ππνπξντφληα, ε απνπζία ζνβαξψλ 

πξνζπαζεηψλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θαζψο επίζεο θαη ε απνπζία έγθαηξσλ θαη 

νξγαλσκέλσλ εηδηθψλ πνιηηηθψλ, έρνπλ ξππάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο πδάηηλνπο 

πφξνπο, ην έδαθνο θαη ηνλ αέξα ηνπ Θξηάζηνπ πεδίνπ. Ζ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε 

θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ, νξηνζεηνχλ ηηο θπζηθέο, 

δνκηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο θαη ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. Δπηπξνζζέησο, απνηεινχλ κηα πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο πιαηζίνπ ηεο 

ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο κνλάδσλ, απφ ελεξγεηαθή άπνςε, πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαζηήζνπλ πηζαλή ηε ιχζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξνβιεκάησλ ξχπαλζεο πνπ 

εζηηάδνπλ ζε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ πηζαλψλ πνιηηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  

http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l28002b.htm
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Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε έληνλε αζηηθνπνίεζε θαη νη αιιαγέο ζηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

Ζ πνζφηεηα ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ απμήζεθε θαηά 42,5 % απφ ην 1995 έσο ην 

2002. Παξαδείγκαηα βειηίσζεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηελ Διιάδα απνηεινχλ 

πξσηνβνπιίεο ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα κείσζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο θαζψο 

θαη ε εθηεηακέλε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ εηαηξηψλ θπξίσο ζηελ αλαθχθισζε ράξηηλσλ 

ζπζθεπαζηψλ. Αθφκε ρξεζηκνπνηνχληαη αθαηάιιεινη ηξφπνη δηάζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, πξνθαιψληαο ππνβάζκηζε επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ 

λεξψλ, αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη δαζηθέο ππξθαγηέο. Χζηφζν έρεη ζεκεησζεί 

ζεκαληηθή πξφνδνο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη 

ιπκαηνιάζπεο. Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θαχζε βηνκάδαο θαη 

απνβιήησλ έρεη απμεζεί απφ 1 GWh ην 1999 ζε 126 GWh ην 2002. 

Σα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο λεξνχ ζηελ Διιάδα αθνξνχλ δεηήκαηα πνζφηεηαο 

θαη φρη πνηφηεηαο. Ζ άληζε θαηαλνκή ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ βξνρνπηψζεσλ 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ. Ζ γεσξγία απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

θαηαλαισηή λεξνχ ελψ ε δήηεζε λεξνχ γηα άξδεπζε δηπιαζηάζζεθε ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία. Ζ άξδεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

γεσξγίαο ζηελ Διιάδα φπνπ ηα ειιείκκαηα λεξνχ ζηηο άγνλεο θαη εκηάγνλεο πεξηνρέο 

είλαη δπλαηφλ λα ειαηηψζνπλ ζεκαληηθά ηε γεσξγηθή απφδνζε. Μεηαμχ 1992 θαη 

2002 ε απφιεςε λεξνχ γηα αγξνηηθή ρξήζε ειαηηψζεθε θαηά 2,5%. Τπνινγίδεηαη φηη 

ηα επφκελα ρξφληα ζα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ κείσζε ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ 

εθαξκνγή λέσλ επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ, εθζπγρξνληζκφ θαη αλαλέσζε 

ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο, εθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ ζρεηηθά κε νξζέο γεσξγηθέο 

πξαθηηθέο. εκαληηθή πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ θαη πεξίπνπ 70% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ εμππεξεηείην απφ κνλάδεο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ ην 2004. Δπίζεο ην 99,9% ησλ ειιεληθψλ αθηψλ 

ζπκκνξθψλνληαλ ην 2004 κε ηηο εζληθέο απαηηήζεηο ελψ ην 97,6% ησλ αθηψλ 

ζπκκνξθψλνληαλ πξνο ηηο επξσπατθέο νδεγίεο (European Δnvironment Agency, 

2005). 

Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε λεξνχ ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ζηνλ θφζκν (ιίγν πίζσ απφ ηελ ππεξδχλακε ηεο θαηαλάισζεο ηηο ΖΠΑ) θαη είλαη 

ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ην κέζν φξν ζε παγθφζκην επίπεδν. ρεδφλ 2.400 θπβηθά κέηξα 

λεξφ ηνλ ρξφλν αλαινγνχλ ζε θάζε θάηνηθν ηεο Διιάδαο (ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ 

ζπλππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε απφ θάζε δπλαηή ρξήζε θαη ζπαηάιε λεξνχ) φηαλ ν 

παγθφζκηνο κέζνο φξνο είλαη 1.240 θπβηθά κέηξα εηεζίσο. Απηφ πξνθχπηεη απφ κία 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σβέληε ζηελ Οιιαλδία, ζε 

ζπλεξγαζία κε ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ΟΖΔ. ηε κειέηε 

ππνινγίδεηαη θαη ζπγθξίλεηαη ην ιεγφκελν «απνηχπσκα λεξνχ» (water footprint) 

θάζε θξάηνπο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 εηζήρζε ν φξνο ηνπ «νηθνινγηθνχ 

απνηππψκαηνο» ην νπνίν εθθξάδεη ηελ έθηαζε γεο πνπ ρξεηάδεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε πξψησλ πιψλ, ελέξγεηαο θιπ. Καζψο ε αραιίλσηε νηθνλνκηθή 
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κεγέζπλζε φμπλε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα έγηλε 

έλα κέηξν ηεο αλαγθαίαο νηθνλνκίαο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηε ζηξνθή πξνο ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο θαη πξαθηηθέο. 

 ήκεξα ζε κηα πεξίνδν πνπ ε αλεζπρία γηα ηελ επάξθεηα λεξνχ κεγαιψλεη 

(εηδηθά θαζψο θαίλεηαη φηη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο δηαηαξάζζνπλ ηνλ πδξνινγηθφ 

θχθιν θαη ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο βξνρήο) έξρεηαη ζην πξνζθήλην ην 

«απνηχπσκα λεξνχ» ην νπνίν εθθξάδεη ην «πξαγκαηηθφ λεξφ» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

φρη κφλν άκεζα (πφζε, θαζαξηφηεηα θιπ.) αιιά θαη έκκεζα κέζσ φισλ ησλ 

πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνληαη. Σν «απνηχπσκα λεξνχ» ην νπνίν άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο φξνο απφ ην 2002 κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε επίπεδν αηνκηθήο 

θαηαλάισζεο, ζε επίπεδν ελφο πξντφληνο αθφκα θαη ελφο θξάηνπο. Γεληθά ζηνλ 

παγθφζκην ράξηε ηνπ απνηππψκαηνο λεξνχ παξαηεξείηαη κηα εηθφλα παξφκνηα κε ηνλ 

ράξηε γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ δείρλεη φηη ε πςειή 

θαηαλάισζε λεξνχ ζπκβαδίδεη κε ηε δήηεζε ελέξγεηαο, απφηνθν ελφο κνληέινπ 

ελεξγνβφξνπ θαη πδξνβφξνπ. Έηζη νη ΖΠΑ, νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ε Ρσζία είλαη 

ζηελ πξψηε γξακκή ηεο ρξήζεο λεξνχ. Απηφ πνπ δηαθέξεη θαη πξνθαιεί εληχπσζε 

είλαη ε πνιχ απμεκέλε θαηαγξαθή ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ (Διιάδα, Ηηαιία, 

Ηζπαλία, Πνξηνγαιία) γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηνλ ηδηαίηεξα πδξνβφξν γεσξγηθφ 

ηνκέα, ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πςειή ζρεηηθά θαηαλάισζε.  

Απνθαιππηηθά είλαη ηα ζηνηρεία γηα ην πδαηηθφ απνηχπσκα ηεο Διιάδαο. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σβέληε ηεο Οιιαλδίαο ην λεξφ πνπ 

θαηαλαιψλεηαη πξαγκαηηθά ζηελ Διιάδα είλαη 25,2 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα 

(Gm3) ην ρξφλν. Απφ απηά κφιηο ηα 0,83 Gm3 ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ νηθηαθφ 

ηνκέα. ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ γηα ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά ρξεηάδνληαη 14,8 Gm3 ελψ γηα βηνκεραληθά πξντφληα αληίζηνηρα 0,775 Gm3. 

Σα αγξνηηθά πξντφληα πνπ εηζάγνληαη έρνπλ ρξεηαζζεί 7,18 Gm3 λεξνχ, ελψ ηα 

εηζαγφκελα βηνκεραληθά αγαζά 1,62 Gm3. πκπεξαζκαηηθά ην πην θξίζηκν δήηεκα 

είλαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε λεξνχ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Πξέπεη λα απνζπλδεζεί ε 

έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε πδάησλ κε ηελ 

πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη κε ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ θπξίσο ζηελ 

αγξνηηθή νηθνλνκία αιιά θαη ζηε βηνκεραλία (Ζ Καζεκεξηλή, 2008). 

Σνπιάρηζηνλ ην 60-70% ηνπ λεξνχ πνπ αληιείηαη ζηελ Διιάδα απφ πεγέο, 

ιίκλεο θαη πνηάκηα γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο καο ράλεηαη θάπνπ ζηε δηαδξνκή 

ρσξίο λα θηάζεη πνηέ ζηνλ ζηφρν ηνπ. Ζ κεγαιχηεξε ζπαηάιε λεξνχ γίλεηαη ζηε 

γεσξγία, ιφγσ έιιεηςεο θιεηζηψλ δηθηχσλ θαη θαθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. 

Δπηπιένλ κέξνο ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε επηζηξέθεη ζηνλ 

πδξνθφξν νξίδνληα ξππαζκέλν απφ ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα. Χζηφζν νη 

απψιεηεο λεξνχ ζηηο πφιεηο δελ είλαη ακειεηέεο ηδίσο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

εθηφο ηεο Αηηηθήο, θαζψο μεπεξλνχλ ην 30 - 40% (Ζ Καζεκεξηλή, 2008). 
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Tα ειιεληθά εδάθε απεηινχληαη κε ηελ εξεκνπνίεζε. Σν 83% ηεο ρψξαο καο 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κέηξηνπ ή πςεινχ θηλδχλνπ δηάβξσζεο (ΤΠΔΥΧΓΔ, 1995). 

Πέξα απφ ηε θπζηθή δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο εμαηηίαο ησλ κεγάισλ θιίζεσλ ησλ 

εδαθψλ ηεο ρψξαο, νη εκπξεζκνί θαη ε απνςίισζε ησλ δαζψλ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

γεσξγίαο, ε άξδεπζε, ε ππεξβφζθεζε αιιά θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο αγξνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπκβάινπλ ζηε δηάβξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ρψξαο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν δελ είλαη ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε μεξαζίαο, αιιά πεξηζζφηεξν ε έιιεηςε νιηζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε ιήςε απνθάζεσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη θνηλσληθά δίθαηε. Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ε ρξήζε, 

κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή, ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πεξηεθηηθφηεξεο δηνηθεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο 

(Karavitis et al, 1999). 

Οη πδαηηθνί πφξνη ηεο Διιάδαο δηαηίζεληαη πεξίπνπ θαηά 87% ζηε γεσξγία, 

θαηά 10% ζηελ χδξεπζε θαη θαηά 3% γηα ηε βηνκεραλία θαη ηελ ελέξγεηα. ην 92% 

ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ, ε άξδεπζε γίλεηαη κε ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο πςειψλ 

απσιεηψλ πνπ θηάλεη ην πνζνζηφ ηνπ 50%. Ζ απμεκέλε δήηεζε γηα λεξφ ην 

θαινθαίξη αιιά θαη ε εληαηηθή γεσξγία κε ηελ ππεξάληιεζε πξνθαινχλ 

πθαικχξσζε ζηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο ηεο Διιάδαο πνπ δηεπθνιχλεηαη απφ ηα 

16.000 km αθηνγξακκψλ, ηα 3.000 λεζηά θαη ηα αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα (Karavitis 

et al, 1999). 

Πίλαθαο 1: πλνπηηθή Παξνπζίαζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ Karavitis, C.A. , 1999 

Τδάηηλνη 

πόξνη 

Δθηηκήζεηο θαη ζηνηρεία 

ΟΔCD 

(1983) 

ΑΛΛΔ  

ΠΖΓΔ 

CPER 

(1989 ) 

CPER 

(1990 ) 

ύλνιν : 

Τδάηηλνη 

πφξνη 

63.0(4) 58.60(1) 65.3/69.0  

Καηαλάισζε 4.3/5.04(5) 3.65(1) 4.8/5.04  

Αλά θάηνηθν 470 m3/yr/inh 365 m3/yr/inh(1) 480.504 m3/yr/inh  

XΡΖΖ : 

Γεσξγία 
4.17 ή 87%  80 - 84%  

Οηθηαθή 

ρξήζε 
0.75 ή 15%  13 - 15%  

Βηνκεραλία -

Δλέξγεηα  
0.12 ή 2%  2.5 - 4%  

χλνιν 

αξδεπφκελσλ 

εθηάζεσλ 

 1.126x106 ha(2)   
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Τδάηηλνη 

πόξνη 

Δθηηκήζεηο θαη ζηνηρεία 

ΟΔCD 

(1983) 

ΑΛΛΔ  

ΠΖΓΔ 

CPER 

(1989 ) 

CPER 

(1990 ) 

Παξνρή 

λεξνχ 

ζπζηεκάησλ 

ζχλδεζεο 

90%   90% 

Μέζε 

νηθηαθή 

αζηηθή 

θαηαλάισζε 

 130 lt/d/inh(3)   

Τπεξεζίεο 

απνβιήησλ 
    

Mέηξηα    40.6% 

Αλεπαξθήο    59.4% 

Δπεμεξγαζία 

απνβιήησλ 
    

Γεκνηηθή 
Κακία σο 

ειάρηζηε 

Υακειή πξνο 

κέηξηα  (6) 
 

Κακία σο 

ειάρηζηε 

Βηνκεραληθή Κακία 
Υακειή πξνο 

κέηξηα (6) 
 Κακία 

Ο λφκνο γηα 

ην λεξφ θαη ε 

εθαξκνγή 

ηνπ 

Αλεπαξθήο Αλεπαξθήο(6) Αλεπαξθήο 
Αλεπαξ-

θήο 

(1) Grenon, M. and Batise, M. (1989).  

(2) GSPI, 1988.  

(3) ECWRMGS, 1990 (European Comitee for Water Recources Management Greek 

Section ).  

(4) This is the estimated average annual run off. According to the same report the 

flow into the Mediterranean sea is 49.1 x 109 m3/yr.  

(5) 1980 estimate from OECD, (1983). (Organization for Economic Co-operation and 

Development) 

(6) 1998 estimate.  

CPER : Center for Programming and Economic Recearch  

 

Αλαθνξηθά µε ηνπο επηθαλεηαθνχο πδαηηθνχο πφξνπο, ε παξαθνινχζεζε 

παξαµέηξσλ πνηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ δείρλεη µία 

ηθαλνπνηεηηθή ζε γεληθέο γξαµµέο θαηάζηαζε, ελψ έρεη αλαδείμεη ζε µεµνλσµέλεο 

πεξηπηψζεηο πξνβιήµαηα πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε αζηηθά θαη βηνµεραληθά 
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απφβιεηα θαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. νβαξφ 

πξφβιεµα πνηνηηθήο ππνβάζµηζεο παξνπζηάδνπλ oη παξάθηηεο πεξηνρέο, φπσο νη 

ζαιάζζηνη θφιπνη (π.ρ. αξσληθφο, Παηξατθφο, Παγαζεηηθφο, Θεξµατθφο). Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηνπο θφιπνπο ζπγθεληξψλνληαη βηνµεραληθέο θαη 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηεινχλ δέθηεο αζηηθψλ απνβιήησλ 

θαζψο θαη πέξαζµα εµπνξεπµαηηθψλ θαη επηβαηηθψλ ζπλαιιαγψλ µεηαθηλήζεσλ 

(Karavitis et al, 2001). 

Ζ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ έρεη ζπµβάιεη ζε ζεκαληηθφ βαζµφ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ επηβάξπλζεο επαίζζεησλ παξάθηησλ ή 

εζσηεξηθψλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ. Σειεπηαία θεξδίδνπλ έδαθνο θαη ηα ζπζηήκαηα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14000, EMAS θαη Οηθνινγηθνχ ήµαηνο ζηνλ 

επηρεηξεµαηηθφ ηνµέα, ελψ ε εθαξµνγή ηεο Οδεγίαο 96/61/ΔΚ γηα ηελ 

νινθιεξσµέλε πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ζηε βηνµεραλία αλαµέλεηαη λα 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αλαζηξνθή ηεο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο. Δπίζεο, γηα ηελ 

αληηµεηψπηζε ησλ πνηνηηθψλ πξνβιεµάησλ εμαηηίαο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

θάπνηεο απφ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εζηηάδεηαη ην πξφβιεµα ζε εθαξµνγή ηεο 

Οδεγίαο 91/676/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο εππξφζβιεηεο δψλεο (π.ρ. Θεζζαιηθφ 

πεδίν, Κσπατδα θιπ.). 

ρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ θνιπµβεηηθψλ λεξψλ, ε ρψξα µαο έρεη λα 

επηδείμεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζπµβαηφηεηαο µε ηα φξηα πνηφηεηαο πνπ ζέηνπλ νη 

Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Χζηφζν ζα πξέπεη λα ζεµεησζεί φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απέζηεηιε πξψηε γξαπηή 

πξνεηδνπνίεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 ζε έλδεθα θξάηε µέιε - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο Διιάδαο - ηα νπνία δηέγξαςαλ θνιπκβεηηθέο πεξηνρέο απφ επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά µε ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ ινπφκελσλ. Δπίζεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέθξαζε ηελ 

αλεζπρία ηεο θαζψο ζεψξεζε φηη ηα πξναλαθεξφκελα θξάηε - µέιε πξνηίµεζαλ λα 

δηαγξάςνπλ νξηζµέλεο θνιπµβεηηθέο πεξηνρέο αληί λα θξνληίζνπλ γηα ηελ 

απνξξχπαλζή ηνπο. 

 

2.12.2 Σν θιίκα ηεο Διιάδαο 

Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη µεζνγεηαθφ θιίµα µε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά δεζηά 

θαινθαίξηα θαη άληζε θαηαλνµή ησλ βξνρνπηψζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη 

βξνρέο παξαηεξνχληαη ζην πγξφ εμάµελν, ελψ ην ζεξηλφ εμάκελν είλαη μεξφ. 

Ζ πνηθηιία ηνπ αλάγιπθνπ ηεο ρψξαο µε πνιιέο ελαιιαγέο απφ νξεηλφ ζε 

πεδηλφ έρεη απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη πνιιά ηνπηθά κηθξνθιίµαηα. Ζ νξνζεηξά 

ηεο Πίλδνπ επεξεάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ βξνρψλ ζην κεγαιχηεξν ηµήµα ηεο ρψξαο. 

Σν µέζν εηήζην χςνο βξνρήο είλαη πεξίπνπ 700 mm. ηε δπηηθή ρψξα νη εηήζηεο 

βξνρνπηψζεηο ππεξβαίλνπλ ηα 1.200 mm θαη κάιηζηα ε βξνρφπησζε ηεο νξεηλήο 
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πεξηνρήο ζηε δπηηθή Διιάδα μεπεξλνχλ ηα 2.200 mm. Ζ αληίζηνηρε ηηµή ζηε δπηηθή 

Διιάδα θαη ζε ηµήµα ηεο λεζησηηθήο ρψξαο είλαη 400 mm. Οη βξνρνπηψζεηο 

απμάλνπλ µε ηελ αχμεζε ηνπ πςνµέηξνπ, έηζη ν ράξηεο ησλ βξνρνπηψζεσλ, θαηά 

κεγάιν πνζνζηφ, ζπκθσλεί µε ηνλ ράξηε ηνπ αλάγιπθνπ. 

Ζ ρψξα καο έθηαζεο πεξίπνπ 131.950 Κm
2
 έρεη ηελ ηδηνκνξθία λα παξνπζηάδεη 

κηα αθηνγξακκή 16.000 Κm πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ επεηξσηηθή ρψξα θαη ζηα 3.000 

πεξίπνπ λεζηά καο (έθηαζεο 25.166 Km
2
). Σν 5% ηεο αθηνγξακκήο αληηζηνηρεί ζε 

πδξνβηφηνπνπο. Απφ ηα 3.000 λεζηά καο 63 είλαη ηα θπξηφηεξα απφ άπνςε κεγέζνπο. 

ε αληηδηαζηνιή ζεκεηψλεηαη φηη ηα λεζηά ζε νιφθιεξε ηε Μεζφγεην αξηζκνχλ 

πεξίπνπ ηα 4.000.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε βξνρφπησζε ε νπνία πνηθίιιεη ηδηαίηεξα, 

θαηά κέζν φξν, ζηε Γπηηθή Διιάδα (1.100 mm) είλαη ηξηπιάζηα πεξίπνπ απφ φηη 

ζηελ Αλαηνιηθή Διιάδα (350 mm). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο βξνρφπησζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη παλζπεξκία νηθνζπζηεκάησλ (Καξαβίηεο, 2005). 

Ζ κέζε εηήζηα ηηκή ησλ θαηαθξεκληζκάησλ ζηελ Διιάδα είλαη 115 δηο m
3
 απ‟ 

φπνπ ην 50-60% πεξίπνπ ράλεηαη κε ηελ εμαηκηζνδηαπλνή. ηε ρψξα καο ην 85-90% 

ησλ απνζεκάησλ ηνπ γιπθνχ λεξνχ είλαη επηθαλεηαθά θαη ην 10-15% ππφγεηα, ελψ ην 

40% ηνπ λεξνχ άξδεπζεο πξνέξρεηαη απφ ππφγεηνπο πδξνθνξείο. Μηα απιή εθηίκεζε 

ηεο εηήζηαο θαηαλνκήο κπνξεί λα είλαη ε παξαθάησ:  

Ζ κέζε θαηαλάισζε λεξνχ ζηελ Διιάδα θζάλεη ηα 5.500 hm
3
/έηνο, ήηνη 

πεξίπνπ 5.500 m
3
/yr αλά θάηνηθν. Απφ απηά ε άξδεπζε θαηαλαιψλεη πεξίπνπ ην 84-

85%, ε χδξεπζε ην 13 - 15 % θαη ε βηνκεραλία ην 2 - 4 %.  

ζνλ αθνξά ζηνπο πγξνηφπνπο ζηελ Διιάδα ηα ¾ απηψλ έρνπλ ραζεί κέζα 

ζηνλ ηειεπηαίν αηψλα. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

πγξνηφπσλ είλαη ε θαηαζθεπή αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη νη εθηξνπέο ησλ πνηακψλ, ε 

ππεξβνιηθή άληιεζε λεξνχ, νη εθρεξζψζεηο, ην παξάλνκν θπλήγη, νη εθξνέο απφ ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, αζηηθά ή βηνκεραληθά ιχκαηα, ε αζηηθή αλάπηπμε θαη ε 

επέθηαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ.  

Δμάιινπ ηα ηέζζεξα κεγάια δηεζλή πνηάκηα καο (Αμηφο: 5,0 εθ. m
3
/έηνο, 

Έβξνο: 3,25 εθ. m
3
/έηνο, Νέζηνο: 1,8 εθ. m

3
/έηνο, ηξπκφλαο: 3,4 εθ. m

3
/έηνο) 

απνηεινχλ ην 25% πεξίπνπ ησλ ειιεληθψλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ πφξσλ 

(Καξαβίηεο, 2005). 

Οη θιηµαηηθέο αιιαγέο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζµν ήηαλ ην ζέµα θαη κηαο απφ 

ηηο εκεξίδεο πνπ δηνξγάλσζε ε Δπηηξνπή Μειέηεο ηεο Παγθφζκηαο Μεηαβνιήο ηεο 

Αθαδεµίαο Αζελψλ. Σν θιηµαηηθφ µέιινλ φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο επηζηήµνλεο 

πνπ ζπµµεηείραλ είλαη µάιινλ δνθεξφ. Σν 1998 ήηαλ ην πην δεζηφ έηνο ηεο 

ηειεπηαίαο εθαηνληαεηίαο θαη ην 2005 ην δεχηεξν πην δεζηφ ελψ ζχµθσλα µε ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο µεηξήζεηο, ν πάγνο ζηελ Αξθηηθή µεηψλεηαη θαηά 

9% θάζε δεθαεηία. Ζ ζεξµνθξαζία εηδηθά ηνλ ρεηµψλα αλεβαίλεη, ελψ ηαπηφρξνλα 

µεηψλεηαη ζεµαληηθά ν αξηζµφο ησλ εµεξψλ πνπ ζεµεηψλεηαη ρηνλφπησζε. Σα 
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ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο µε γξήγνξνπο ξπζµνχο είλαη 

πιένλ αλαµθηζβήηεηα. Οη ελδείμεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο ζχζηαζεο ηεο αηµφζθαηξαο 

είλαη ζαθείο θαη ζπλδένληαη µε ηηο θιηµαηηθέο αιιαγέο. Μάιηζηα ζε πεξηνρέο φπνπ νη 

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πεξηζζφηεξν έληνλεο, ηα θαηλφµελα έληνλσλ 

θιηµαηηθψλ µεηαβνιψλ εµθαλίδνληαη νμπµέλα φπσο ζηελ αλαηνιηθή αθηή ησλ ΖΠΑ, 

ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη ζηελ Κίλα. Ζ Κίλα φπσο θαη νη ΖΠΑ δελ έρνπλ 

ππνγξάςεη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ελψ ζε µεξηθά ρξφληα ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηηο 

εθπνµπέο ξχπσλ παγθνζµίσο ζα μεπεξάζεη ην 50% (kathimerini.gr).  

Οη ζεξµνθξαζίεο πνπ ζεµεηψζεθαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003, ζε ιίγα ρξφληα αλ 

δελ ιεθζνχλ δξαζηηθά µέηξα, ζα ζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο. Tα ραξαθηεξηζηηθά 

θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ε κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ε πδξνινγηθή 

αληζνξξνπία θαζψο επίζεο ν θίλδπλνο ηεο ιεηςπδξίαο ζηελ Διιάδα ζην κέιινλ. 

 

2.12.3 Τδαηνξέκαηα 

Σα πδαηνξέκαηα είλαη πνηακνί, ρείκαξξνη, ξέκαηα θαη ξπάθηα δηα ησλ νπνίσλ 

δελ δηέξρνληαη πισηά κέζα. Δμ απηψλ μερσξίδνκε σο ιίαλ επηθίλδπλνπο, ηνπο 

ρείκαξξνπο θαη ηα ξέκαηα (http://www.ecocrete.gr). 

Ζ Διιάδα παξά ην γεγνλφο φηη απφ ην 1977 παξνπζηάδεη έληνλα θαηλφκελα 

πιεκκπξηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ θξφληηζε λα πξνζηαηεχζεη λνκνζεηηθά ηα 

πδαηνξέκαηα, αθήλνληάο ηα ζηελ αζπδνζία θαηαπαηεηψλ νηθνπέδσλ. 

Οηθνδνκήζεθαλ κεγάιεο εθηάζεηο ξεκάησλ ρσξίο θακία θχξσζε. Απνηέιεζκα, ε 

δεκηνπξγία θαηαζθεπψλ κε ζηαηηθή αλεπάξθεηα (θαηάξξεπζε εξγνζηαζίνπ Ρηθνκέμ) 

θαη θνληθέο πιεκκχξεο πνπ πιήηηνπλ θπξίσο ηελ Αηηηθή (Κεθηζφο) αιιά θαη ην 

Ζξάθιεην (Γηφθπξνο). 

Σν ΤΠΔΥΧΓΔ εμέδσζε ηνλ Νφκν 3010/ΦΔΚ 91Α/25-4-2002 κε ζηφρν ηελ 

ελαξκφληζε ηνπ Νφκνπ 1650/86 (γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο) κε ηηο 

Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ. κε ηηο νπνίεο έπξεπε πξν πνιινχ λα έρεη γίλεη 

ζπκκφξθσζε, δηφηη αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο νξηνζέηεζεο, δηεπζέηεζεο, δηαρείξηζεο 

θαη άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζηαζία απφ ηηο 

πιεκκχξεο. 

Ο Νφκνο 1650/86 επηηάζζεη: 

α) ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ 

ζεσξνχκελσλ σο νηθνζπζηεκάησλ, ηελ πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο, ηελ πξνζηαζία 

θαη δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ πεξηνρψλ κε βηνινγηθή, νηθνινγηθή, 

αηζζεηηθή ή γεσκνξθνινγηθή αμία θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αθηψλ ησλ 

ζαιαζζψλ ησλ αθηψλ ησλ πνηακψλ, ιηκλψλ θαη  

β) ηελ αμηνπνίεζε ηεο «θαιχηεξεο δηαζέζηκεο θαη νηθνλνκηθά εθηθηήο 

ηερλνινγίαο» (βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ο Νφκνο 3010/2002, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθχθιην 6792/31-10-98 ζθνπεχνπλ 

ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε 

επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο θαη επξσπατθήο εκπεηξίαο, ψζηε λα ιεθζνχλ 
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ζνβαξά ππφςε θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ γεληθφηεξε αληηπιεκκπξηθή πνιηηηθή. 

Δθείλν πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ην πξναλαθεξζέλ ζεζκηθφ πιαίζην είλαη ε 

αλαβάζκηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πδαηνξεκάησλ, ε 

δηαδηθαζία νξηνζέηεζήο ηνπο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, φζνλ 

αθνξά έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Έηζη κπνξνχκε πιένλ κε εξγαιείν ην 

ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα θαηνρπξψζνπκε θαη λα απνδερηνχκε γηα ηα πδαηνξέκαηα ηα παξαθάησ:  

1) Σα πδαηνξέκαηα απνηεινχλ νηθνζπζηήκαηα άκεζα πξνζηαηεπφκελα απφ ην 

άξζξν 24 ζην πληάγκαηνο. Έηζη επηβάιιεηαη θαη‟ αξρήλ ε δηαηήξεζε 

απηψλ ζηελ θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, σο νπζηψδνπο κέξνπο ηνπ 

δηαθπιαθηένπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο θαη πξέπεη λα αλαδεηθλχνληαη 

σο απηφλνκνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν θνηλφρξεζηνο 

ραξαθηήξαο ηνπο. 

2) Δίλαη θπζηθνί απνδέθηεο ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ απηά 

θαηαιήγνπλ ζε ζάιαζζα, ιίκλε ή ην ππέδαθνο. Ζ θίλεζε ησλ λεξψλ απηψλ, 

αλαδσνγνλεί ηε θχζε, ηε δσή ζε φιεο ηηο κνξθέο κε ηηο παξαθάησ 

ελδεηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο: 

 δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε θαη αλαλέσζε ηνπ αέξα ηεο πφιεο κε 

παξάιιειε απνκάθξπλζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, 

 δεκηνπξγνχλ επηφηεξεο κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή θαη 

θαηαπνιεκνχλ ηε κνξθνινγηθή κνλνηνλία ζηελ ξπκνηνκία θαη 

νκνηνκνξθία ηνπ ηνπίνπ, 

 εκπινπηίδνπλ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, πξνζηαηεχνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα 

θαη εληζρχνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ζπλέρεηα θαη ηζηνξηθή κλήκε, 

 ζπκβάιινπλ ζηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ ζηνλ αζηηθφ ρψξν, 

βειηηψλνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, δεκηνπξγνχλ δψλεο 

εξεκίαο θαη επαθήο κε ηε θχζε, ρσξίο θνηλσληθή επηβάξπλζε. 

Γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πδαηνξεκάησλ ζηε 

θχζε θαη ζηνλ άλζξσπν, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ γεληθνί 

αληηπιεκκπξηθνί θαλφλεο:  

 φια ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα γεληθφ 

αληηπιεκκπξηθφ ζρεδηαζκφ ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ ιεθάλεο απνξξνήο 

 θαηά θαλφλα γηα ηα λέα πδξαπιηθά έξγα, απαηηείηαη ε εηνηκαζία θαθέινπ 

πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ 

εθπφλεζε πξνθαηαξηηθήο κειέηεο. Ζ θπξίσο Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ, ζα πξέπεη λα εθπνλείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνκειέηε ησλ 

έξγσλ 

 



Σύγκπιζη Νομοθεηικού Πλαιζίος Διασείπιζηρ Υδαηικών Πόπων Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και Ελλάδαρ 

 

 

 
60 

 γηα ηα έξγα δηεπζέηεζεο ησλ πδαηνξεκάησλ, ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηά 

πξνηίκεζε θπζηθά πιηθά, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη επθνιφηεξα ζην 

πεξηβάιινλ (ιίζνη, θιαδνπιέγκαηα, νπιηζκέλε γε κε θιαδνπιέγκαηα θ.ά.). 

Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή θιεηζηψλ ηκεκάησλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 

εθηφο πνηθίισλ δπζκελψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Οη θαηαζθεπέο 

απηέο, φπσο θαη ηα κπαδψκαηα, κεηψλνπλ ηε θπζηθή ηξαρχηεηα θαη 

απνζεθεπηηθφηεηά ηνπο, κε απνηέιεζκα ν φγθνο ηνπ λεξνχ λα κεηαηνπίδεηαη 

πξνο ηα θαηάληη γξεγνξφηεξα κε πηζαλφηεηα εκθάληζεο εθεί πιεκκπξηθψλ 

θαηλνκέλσλ 

 νη νηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο, ε αλαραίηηζε ηεο νξκήο ησλ 

λεξψλ ηθαλνπνηνχληαη πνιχ επθνιφηεξα ζε έξγα πνπ εθηεινχληαη ζηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο κε κηθξά θξάγκαηα, παξά κε ηε 

βειηίσζε ηεο θνίηεο ηνπο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο 

 νη ζχγρξνλεο ηερληθέο ειέγρνπ ησλ ρεηκαξξηθψλ ιεθαλψλ απνξξνήο πξέπεη 

λα εθθξάδνληαη κε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ λα ζπλδπάδεη κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν πδξνηερληθά θαη νηθνηερληθά έξγα θαη δηνηθεηηθά κέηξα - 

φια απηά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε 

θαη ηηο πιεκκχξεο, βειηηψλνληαο ζπγρξφλσο ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηηο παξαξεκάηηεο πεξηνρέο. 

3) Γηαδηθαζίεο νξηνζέηεζεο πδαηνξεκάησλ (Ν. 3010/2002): 

i. Καζνξηζκφο θαη επηθχξσζε ησλ πνιπγσληθψλ γξακκψλ εθαηέξσζελ 

ηεο θνίηεο ηνπ πδαηνξέκαηνο,  

ii. Οξηδνληηνγξαθηθφ θαη πςνκεηξηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

απνηχπσζεο ηνπ πδαηνξέκαηνο κε κέξηκλα ησλ ζπλαξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ (ΤΠΔΥΧΓΔ, νηθεία Πεξηθέξεηα, νηθεία Ν.Α., ή νηθείνο 

ΟΣΑ). Σερληθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πδξαπιηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη πδξνινγηθά ζηνηρεία. 

4) Έξγα δηεπζέηεζεο – ζπληήξεζεο ξεκάησλ: 

  Γηα ηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, φπσο θαη γηα ηα λέα έξγα ζε 

ξέκαηα εθηεινχληαη απφ ηνπο ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, εθφζνλ βξίζθνληαη 

εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ. ζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Ν. 1650/86. Οη ζχγρξνλεο ηερληθέο ειέγρνπ ησλ ρεηκαξξηθψλ ιεθαλψλ 

απνξξνήο εθθξάδνληαη κε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, πνπ ζπλδπάδεη κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πδξνηερληθά θαη νηθνηερληθά έξγα θαη δηνηθεηηθά 

κέηξα, φια ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ δηάβξσζε 

θαη ηηο πιεκκχξεο, βειηηψλνληαο ζπγρξφλσο ηελ πνηφηεηαο δσήο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ δεη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. 
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 Ζ πνιηηηθή ηνπηθήο δηεπζέηεζεο ελφο ξέκαηνο κε ηελ θαηαζθεπή θιεηζηψλ 

ηκεκάησλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, εθηφο ησλ πνηθίισλ δπζκελψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ κεηψλεη ηελ θπζηθή ηξαρχηεηα θαη 

απνζεθεπηηθφηεηα απηνχ, κε απνηέιεζκα ν φγθνο ηνπ λεξνχ λα 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θαηάληε γξεγνξφηεξα κε πηζαλφηεηα εκθάληζεο εθεί 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

 Οη νηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη πνιχ 

επθνιφηεξα ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο (ηδίσο ηηο 

αλψηεξεο), ελψ ηα έξγα βειηίσζεο ησλ θνηηψλ (ηδίσο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο), 

έξρνληαη ζπρλά ζε αληίζεζε κε ηηο νηθνινγηθέο αξρέο. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε δηεπζέηεζε ησλ ξεκάησλ θαη ε 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ πφιεσλ δηακέζνπ απηψλ, ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ 

θαλφλεο πνπ ζα έρνπλ ζηφρν, φρη κφλν ηελ απξφζθνπηε ξνή ησλ πδάησλ, αιιά ηελ 

δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θνίηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. 

ια απηά φκσο πξνυπνζέηνπλ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, 

ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α' θαη Β' βαζκνχ πνπ ζα ζπγθιίλεη 

ζηελ πεξηβαιινληηθή αλάδεημε θαη πξνζηαζία, ηφζν πεξηαζηηθά φζν θαη κέζα ζηελ 

πφιε. Ζ πνιηηηθή βνχιεζε απηή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζεζκηθή πξνζηαζία, απφ 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, απφ έξγα ήπηαο δηεπζέηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη αλάδεημε - αμηνπνίεζε ρεηκαξξηθψλ ηνπίσλ 

(http://www.ecocrete.gr). 

2.12.4 Έδαθνο 

Οη εδαθηθνί πφξνη ηεο Διιάδαο - ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά 

ρψξεο - είλαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε, φκσο δεδνκέλνπ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ 

επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο δελ επηηξέπεηαη εθεζπραζκφο. Οη βαζηθνί θίλδπλνη 

ππνβάζκηζεο ησλ εδαθψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

αζηηθψλ ζηεξεψλ αιιά θαη ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, απφ ηελ έληνλα εθηαηηθή 

νηθηζηηθή αλάπηπμε, απφ ηελ νινέλα απμαλφκελε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη 

ιηπαζκάησλ ζηε γεσξγία, ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ γηα αξδεπηηθή 

ρξήζε, απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ππξθαγηέο ή θαη 

ππεξβφζθεζε θαζψο θαη ηελ εκθάληζε έληνλσλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Σα πξνβιήκαηα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην μεξνζεξκηθφ θιίκα ηεο ρψξαο 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξντνχζα εθδήισζε θαηλνκέλσλ εξεκνπνίεζεο ζε άλπδξεο 

πεξηνρέο. Σν θαηλφκελν ηεο εξεκνπνίεζεο, πνπ εληζρχεηαη απφ ηηο ππξθαγηέο θαη ηηο 

ζεξκέο θαη άλπδξεο πεξηφδνπο, εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηελ 

Κξήηε. Απηέο νη πεξηνρέο απνηεινχλ ην 11,5% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ρψξαο 

θαη ζε απηέο δηακέλνπλ 800.000 άηνκα. 
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2.12.5 Σα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πδαηηθνύο πόξνπο  

Οη πδαηηθνί πφξνη απνηεινχλ ζήκεξα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο, φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε θάζε είδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σν λεξφ σο θπζηθφο πφξνο πνπ ζπµµεηέρεη ζηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο, πξνζδηνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δπλαηφηεηα ή αδπλακία επέθηαζεο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη παξαγσγηθφηεηαο. Σν λεξφ είλαη έλαο αλαλεψζηκνο θπζηθφο 

πφξνο. Αλαλεψζηκνο φκσο πεξηνξηζκέλα ζην ρψξν φπνπ βξίζθεηαη, δειαδή κέζα ζηα 

φξηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο αιιά θαη ζην ρξφλν ζε ζπλάξηεζε µε ηηο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο θάζε έηνπο. Έηζη ε ζεψξεζε ηνπ είλαη δπλαηή µφλν ζηα φξηα µηαο ιεθάλεο 

απνξξνήο θαη ζηα πιαίζηα ελφο πδξνινγηθνχ έηνπο.  

Δίλαη γλσζηφ φηη νη πξνβιέςεηο ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

γίλεηαη θαη µε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. Απηφ φκσο πνπ ελδηαθέξεη ην ρξήζηε είλαη λα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ λεξφ ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ηφπν θαη ρξφλν. Δπνκέλσο ρξένο ηεο πνιηηείαο είλαη λα εμαζθαιίζεη ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε ρξήζηε ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ 

είλαη εθηθηφ, λα εμαζθαιίζεη ηζφηηκε ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, ζε 

ζρέζε µε ηελ θνηλσληθή ζεκαζία ηεο θάζε ρξήζεο. Πξνθεηκέλνπ ε πνιηηεία λα 

εθπιεξψζεη ην ρξένο απηφ, αληηκεησπίδεη µηα ζεηξά πξνβιεκάησλ θπξηφηεξα απφ ηα 

νπνία είλαη ηα εμήο (ΤBET, 1988):  

  Κάζε ρξήζηεο λεξνχ, ελψ δξα ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ρψξνπ θαη ζε 

ζπγθεθξηµέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, επηδξά ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο µηαο 

επξχηεξεο πεξηνρήο θαη γηα κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα, επεξεάδνληαο 

έηζη ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ ππφινηπσλ 

ρξεζηψλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο 

  Οη αλάγθεο ζε λεξφ ζηε ρψξα θαηαλέκνληαη ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν 

εληειψο  δηαθνξεηηθά απφ ηε θπζηθή πξνζθνξά. Έηζη ε Πνιηηεία πξέπεη 

λα εθηειέζεη έξγα ξχζκηζεο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θιπ., πνπ εθηφο 

απφ ην κεγάιν θφζηνο απαηηνχλ θαη ζεκαληηθφ ρξφλν θαηαζθεπήο. Ζ 

έγθαηξε ινηπφλ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ πξνυπνζέηεη έγθαηξε 

θαη έγθπξε θαηά ην δπλαηφ πξφβιεςε ηεο πξνζθνξάο λεξνχ θαη ηεο 

εμέιημεο ηεο δήηεζεο, θαηά ηνκέα ρξήζεο 

  Σν απμεκέλν θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ 

πφξσλ επηβάιιεη ηελ αλάγθε πξνζαλαηνιηζκνχ ζε έξγα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ θαη απνθπγή εθηέιεζεο μερσξηζηνχ έξγνπ γηα θάζε ρξήζε. Έηζη, 

ε αληηκεηψπηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ σο κέζνπ ηθαλνπνίεζεο φισλ 

ζπλνιηθά ησλ αλαγθψλ ζεσξείηαη ζήκεξα επηβεβιεκέλε. Ζ ζηελά 

ηνµεαθή ζεψξεζε ησλ ρξήζεσλ νδεγεί ζε ιχζεηο απνζπαζκαηηθέο θαη  

αληηνηθνλνκηθέο. 

 

 



Σύγκπιζη Νομοθεηικού Πλαιζίος Διασείπιζηρ Υδαηικών Πόπων Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και Ελλάδαρ 

 

 

 
63 

  Ζ ζεκαληηθή αμία ηνπ λεξνχ γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε, έρεη νδεγήζεη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ζηελ εµπνξεπµαηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Μηα ηέηνηα 

κνλφπιεπξε αληηκεηψπηζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία 

πξoγξακκαηηζµνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ θαη αθφκα ηε 

ιεζηξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ πνπ νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή ηνπο. 

  ηα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα πξνζηεζεί ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

θαζψο θαη ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο πνηφηεηαο θαη 

πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη ζρεηηθά επαξθείο - κε πςειά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά - 

πνζφηεηεο πδαηηθψλ πφξσλ αιιά ηαπηφρξνλα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζή ηνπο. Οη θπξηφηεξνη 

ιφγνη πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο 

είλαη: 

Ζ άληζε θαηαλνκή ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζην ρώξν. Ζ δπηηθή Διιάδα δέρεηαη 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξα χςε βξνρψλ απφ ηελ αλαηνιηθή Διιάδα. Δηδηθφηεξα, 24% 

ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο, δέρεηαη ην 36% ησλ ζπλνιηθψλ αηκνζθαηξηθψλ 

θαηαθξεκληζκάησλ, ελψ αθφκε κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά ηεο 

επηθαλεηαθήο απνξξνήο. 

Ζ αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζην ρξόλν, µε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε βξνρνπηψζεσλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. ηε λφηηα Διιάδα ην 80-

90% ησλ εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ ζπγθεληξψλεηαη ζε απηή ηελ πεξίνδν, ελψ ην 

ζεξηλφ χςνο ηεο βξνρήο απμάλεη πξνο βνξξά θαη ζηα βνξεηφηεξα ηκήκαηα παίξλεη ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ, δειαδή 20% ηνπ εηήζηνπ φγθνπ. 

Ζ άληζε θαηαλνκή ηεο δήηεζεο ζην ρώξν, αλαληίζηνηρε κε ηελ θαηαλνκή 

ηεο πξνζθνξάο. Ο άμνλαο Θεζζαινλίθε - Αζήλα - Πάηξα, πνπ παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ, δελ δηαζέηεη ζεκαληηθνχο 

πδαηηθνχο πφξνπο. 

Ζ αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο δήηεζεο ζην ρξόλν, αλαληίζηνηρε κε ηελ 

θαηαλνκή ηεο πξνζθνξάο. Ο κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

λεξνχ, ε γεσξγία (84%), ην θαηαλαιψλεη ηελ μεξή πεξίνδν. Σελ ίδηα πεξίνδν θαη 

εηδηθφηεξα ηνπο κήλεο Ηνχιην-Αχγνπζην, δηπιαζηάδεηαη ιφγσ ηνπξηζκνχ θαη ε 

θαηαλάισζε λεξνχ χδξεπζεο. 

Ζ γεσκνξθνινγία ηεο ρώξαο. Ο έληνλνο νξηδφληηνο θαη θαηαθφξπθνο 

δηακειηζκφο, θαζψο θαη ε δνκή θαη δηάηαμε ησλ πεηξσκάησλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηε δεκηνπξγία πνιιψλ κηθξψλ πδαηνξεκάησλ µε ρεηκαξξηθή θπξίσο δίαηηα, 

επηθαλεηαθή απνξξνή κηθξήο δηάξθεηαο, απμεκέλε θαηείζδπζε θαη ζπρλά 

πιεκκπξηθά θαηλφκελα. 
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Ζ εμάξηεζε ηεο βόξεηαο Διιάδαο από ηηο επηθαλεηαθέο απνξξνέο πνηακώλ 

πνπ πξνέξρνληαη από γεηηνληθά θξάηε (πεξίπνπ 13 hm
3
/ρξφλν). Σν 23% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο πξνέξρεηαη απφ γεηηνληθέο ρψξεο 

θαζηζηψληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ αλάγθε γηα πξνψζεζε δηαζπλνξηαθψλ 

δξάζεσλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. 

Σν κεγάιν αλάπηπγκα αθηώλ (15.021 km) ζε ζπλδπαζκφ µε ηε ιηζνινγηθή 

ζχζηαζε ησλ πεηξσκάησλ, πνπ ζπληείλεη, ιφγσ ηεο εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο 

παξάθηησλ πδξνθνξέσλ, ζηελ πθαικχξηλζή ηνπο. 

Σα πνιιά άλπδξα ή µε ειάρηζηνπο πδαηηθνύο πόξνπο λεζηά ηεο ρώξαο. 

 
Ο δείθηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο σο πξνο ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα θηλείηαη 

γεληθά ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, φκσο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζεκεηψλνληαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, αζηηθά θέληξα). Ζ εηήζηα θαηά 

θεθαιή θαηαλάισζε λεξνχ ζηε ρψξα καο είλαη πεξίπνπ 750 θπβηθά κέηξα (θαηά 250 

θπβηθά κέηξα πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΔΔ),φπσο  

πξνθχπηεη απφ ηηο ζεκεξηλέο ηηκέο ηεο εηήζηαο δήηεζεο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο. Ζ πςειή 

απηή θαηαλάισζε νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηα πςειά πνζνζηά ηεο άξδεπζεο, 

πςειφηεξα απφ ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηηο 

πδξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ε δηαθνξά απηή δείρλεη ηάζεηο 

δηεχξπλζεο, θαζψο ε ηάζε εμέιημεο ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα είλαη αλνδηθή θαη 

ζηελ ΔΔ θαζνδηθή (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, 

2007). 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (πεγή: Δζληθφ Πξφγξακκα Γηαρείξηζεο θαη 

Πξνζηαζίαο ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ, ΔΜΠ, 2007) παξαηίζεηαη ε ελδεηθηηθή ζχγθξηζε 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο Ηνπιίνπ (ζε hm³) αλά πδαηηθφ δηακέξηζκα, ζηνλ κελ 

πξψην ζε ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ελψ ζηνλ επφκελν παξαηίζεληαη ηα ίδηα κεγέζε ζε 

καθξνπξφζεζκν ζελάξην. 
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Πίλαθαο 2:  ύγθξηζε Πξνζθνξάο θαη Εήηεζεο Τδάησλ (ζεκεξηλέο ζπλζήθεο) 

Κ.Α. Τδαηηθά δηακεξίζκαηα 
Πξνζθνξά 

(hm³) 

Εήηεζε 

(hm³) 
Παξαηεξήζεηο 

01 Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ 73 55 Πιενλαζκαηηθφ 

02 Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ 122 104 Πιενλαζκαηηθφ 

03 Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ 56 67 Διιεηκκαηηθφ 

04 Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο 417 82 Πιενλαζκαηηθφ 

05 Ζπείξνπ 206 39 Πιενλαζκαηηθφ 

06 Αηηηθήο 64 64 Οξηαθά πιενλαζκαηηθφ (1) 

07 Αλαη. ηεξεάο Διιάδαο 128 176 Διιεηκκαηηθφ (2) 

08 Θεζζαιίαο 223 337 Διιεηκκαηηθφ 

09 Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 159 136 Πιενλαζκαηηθφ 

10 Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 137 130 Οξηαθά πιενλαζκαηηθφ 

11 Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 354 132 Πιενλαζκαηηθφ 

12 Θξάθεο 424 253 Πιενλαζκαηηθφ 

13 Κξήηεο 130 133 Οξηαθά ειιεηκκαηηθφ (3) 

14 Νήζσλ Αηγαίνπ 7 25 Διιεηκκαηηθφ 

 ύλνιν ρώξαο 2500 1733  

 

(1) Οη πδαηηθνί πφξνη είλαη θαηά βάζε κεηαθεξφκελνη απφ γεηηνληθά 

δηακεξίζκαηα. 

(2) Οη αξδεπφκελεο εθηάζεηο θαηά ΔΤΔ θαίλνληαη ππεξεθηηκεκέλεο θαη γη‟ 

απηφ, ην δηακέξηζκα, ελψ έρεη ζήκεξα νξηαθά επαξθείο πφξνπο, εκθαλίδεηαη 

σο έληνλα ειιεηκκαηηθφ. 

(3) ήκεξα, ε δήηεζε θαιχπηεηαη πιεκκειψο θπξίσο απφ πεγέο θαη γεσηξήζεηο. 
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Πίλαθαο 3: ύγθξηζε Πξνζθνξάο θαη Εήηεζεο Τδάησλ (καθξνπξόζεζκν 

ζελάξην) 

Κ.Α. Τδαηηθά δηακεξίζκαηα 
Πξνζθνξά 

(hm³) 

Εήηεζε 

(hm³) 
Παξαηεξήζεηο 

01 Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ 125 123 Οξηαθά πιενλαζκαηηθφ 

02 Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ 122 140 Διιεηκκαηηθφ 

03 Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ 56 163 Διιεηκκαηηθφ 

04 Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο 417 94 Πιενλαζκαηηθφ 

05 Ζπείξνπ 206 56 Πιενλαζκαηηθφ 

06 Αηηηθήο 57 81 Διιεηκκαηηθφ (1) 

07 Αλαη. ηεξεάο Διιάδαο 128 287 Διιεηκκαηηθφ (2) 

08 Θεζζαιίαο 425 337 Πιενλαζκαηηθφ 

09 Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 159 146 Οξηαθά πιενλαζκαηηθφ 

10 Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 159 188 Διιεηκκαηηθφ 

11 Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 354 140 Πιενλαζκαηηθφ 

12 Θξάθεο 578 680 Διιεηκκαηηθφ 

13 Κξήηεο 170 164 Οξηαθά πιενλαζκαηηθφ 

14 Νήζσλ Αηγαίνπ 21 25 Διιεηκκαηηθφ 

 ύλνιν ρώξαο 2905 2622  

 

(1) Οη πδαηηθνί πφξνη είλαη θαηά βάζε κεηαθεξφκελνη απφ γεηηνληθά 

δηακεξίζκαηα. 

(2) Οη αξδεπφκελεο εθηάζεηο θαηά ΔΤΔ θαίλνληαη ππεξεθηηκεκέλεο θαη γη‟ 

απηφ, ην δηακέξηζκα, ελψ έρεη ζήκεξα νξηαθά επαξθείο πφξνπο, εκθαλίδεηαη 

σο έληνλα ειιεηκκαηηθφ. 

 

Οη θπξηφηεξεο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

Γεσξγία 84%, Όδξεπζε 12%, Βηνκεραλία – Δλέξγεηα θαη ινηπέο ρξήζεηο 4%. Ζ 

απφδνζε ηεο ρξήζεο ηδηαίηεξα ζηε γεσξγία, είλαη ρακειή. ην 92% ησλ 

αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο ε άξδεπζε γίλεηαη κε ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο 

πςειψλ απσιεηψλ (κεγαιχηεξεο ηνπ 50%) θαη ρσξίο νξζνινγηθή ηηκνιφγεζε (φπνπ 

ππάξρνπλ δίθηπα άξδεπζεο) κε ζπλέπεηα ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδξνθνξέσλ. Ζ 

χδξεπζε γίλεηαη γεληθά κέζσ δηθηχσλ κε πςειά πνζνζηά δηαξξνήο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

απνπζίαο θεληξηθψλ απηνκάησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο χδξεπζεο (κε εμαίξεζε ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. θαη 

ιίγεο αθφκα Γ.Δ.Τ.Α.). Οη αλάγθεο ζε χδξεπζε - γηα ιφγνπο ζπγθέληξσζεο 

πιεζπζκνχ θαη ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - εληνπίδνληαη ζηελ Αηηηθή, ηε 

Νεζησηηθή ρψξα θαη αξθεηέο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ην πδαηηθφ ηζνδχγην 

εκθαλίδεηαη έληνλα αξλεηηθφ ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο μεξνχο κήλεο κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ πθαικχξηλζεο ζηνπο πδξνθνξείο. 
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Άιια πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

δηαρείξηζεο ησλ λεξψλ είλαη ηα εμήο: 

 Διιηπήο θαηαγξαθή θαη αηηηνιφγεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ 

 Διιηπήο θαηαγξαθή ρξήζεσλ θαη ρξεζηψλ λεξνχ θαη δπζρέξεηα 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ 

 Δπθαηξηαθέο εθκεηαιιεχζεηο κεκνλσκέλσλ πδαηηθψλ πφξσλ, θαη 

ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ, θαζψο θαη απνπζία κέξηκλαο γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηδηαίηεξα ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα 

 Έιιεηςε θνζηνιφγεζεο θαη πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο ησλ λεξψλ, πνπ λα 

αληαλαθιά ηελ ζπαληφηεηα ηνπ πφξνπ. 

 

2.12.6 Πνηόηεηα λεξνύ  

Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πεξηγξάθεη ηε θπζηθή, ρεκηθή θαη βηνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ. Σν λεξφ ζεσξείηαη πςειήο πνηφηεηαο φηαλ είλαη αζθαιέο γηα 

ηελ θαηαλάισζή ηνπ θαη απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα δηαιπκέλα θαη αησξνχκελα 

ζπζηαηηθά ηνπ είλαη θάησ απφ έλα φξην ζην νπνίν ζεσξνχληαη επηβιαβή. Χζηφζν ζηα 

θπζηθά ζπζηήκαηα απαληάηαη πνηφηεηα λεξνχ πνπ δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο. Γηα παξάδεηγκα πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ 

αληηκεησπίδνπλ μεξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα πδάηηλα ζψκαηα 

ειαηηψλνληαη ζε φγθν θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ππνβαζκίδεηαη. Ζ ρεκηθή ζχζηαζε 

ηνπ λεξνχ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην λεξφ απφ κφλν ηνπ είλαη αθαηάιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, νη 

αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ λεξνχ σο βαζηθφ θαη 

ζπρλά δπζεχξεην αγαζφ, ε ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζεσξείηαη κε νξζή, αιιά ε 

λνκνζεζία πξφιεςεο θαη ηα νηθνλνκηθά κέζα γηα ηελ αζηπλφκεπζε ησλ λφκσλ θαη 

ησλ θαλνληζκψλ ζπρλά είλαη αλχπαξθηνη, αθφκε θαη ζηηο ρψξεο ηνπ πξψηνπ θφζκνπ 

(Pearson, 1999). 

Ζ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη γεληθά θαιή, ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε Κνηλνηηθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία σο πξνο ηνπο γεληθνχο 

δείθηεο θαη ηηο ηνμηθέο νπζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπηνθαξκάθσλ). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πάλησο φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πνηφηεηαο σο απνδεθηήο βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ επηκέξνπο ρξήζεηο ησλ πφξσλ (π.ρ. πξφζιεςε γηα 

παξαγσγή πφζηκνπ λεξνχ, άξδεπζε, δηαβίσζε ηρζχσλ) θαη φρη ζε θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ ελ γέλεη πεξηβαιινληηθή 

ηνπο θαηάζηαζε, θξηηήξηα, ηα νπνία εμάιινπ δελ έρνπλ αθφκα δηακνξθσζεί θαη 

απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Οδεγίαο 2000/60. Ζ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή 

ηεο Οδεγίαο απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη πξνο 

πινπνίεζε ζηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013. 
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Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην 2000/60 γηα ηελ επίηεπμε θαιήο 

πνηφηεηαο πδάησλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνυπνζέηεη ηελ 

πινπνίεζε δηαθξηηψλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ, πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία. Σα 

πεξηζζφηεξν πηεζηηθά απφ άπνςε ρξφλνπ ελδηάκεζα ζηάδηα απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 

3, 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο θαη αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο ιεθαλψλ 

απνξξνήο θαη ηηο κειέηεο ησλ πηέζεσλ, ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ζε θάζε πδαηηθή πεξηθέξεηα. 

Δπί πιένλ, ην 2006 ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηα 

παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ (άξζξν 8). 

ε φηη αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 3, ε Διιάδα 

έρεη ππνβάιεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο WISE (Water Information System 

of Europe) φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ιεθαλψλ 

απνξξνήο (45 ιεθάλεο) θαη ησλ Πεξηνρψλ Λεθαλψλ Απνξξνήο (14 Τδαηηθά 

Γηακεξίζκαηα) κε ηελ πξνζάξηεζε θαη ησλ ππφγεησλ αιιά θαη ησλ παξάθηησλ 

πδάησλ ζε απηά. Δπίζεο έρεη ππνβάιεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο 

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ιεθαλψλ απηψλ θαζψο θαη ησλ Πεξηνρψλ Λεθαλψλ 

Απνξξνήο (Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα) θαη γηα ηηο ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο γηα ηα 

δηαθξαηηθά λεξά. 

Καζπζηέξεζε παξαηεξήζεθε ζε ζρέζε κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο, δειαδή ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ηχπσλ θαη ησλ ηππνραξαθηεξηζηηθψλ ζπλζεθψλ αλαθνξάο γηα ηα επηθαλεηαθά 

λεξά, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηέζεσλ θαη επηπηψζεσλ ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα 

λεξά. Δπίζεο κε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζπγθεληξψζεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ νη 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο λεξνχ ζε θάζε 

πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο. 

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο 2000/60 ζηελ Δζληθή 

Ννκνζεζία απηή έρεη γίλεη κε ην Νφκν 3199/2003 θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

51/8.3.2007 (ΦΔΚ Α΄, 54).  

Τπεξβάζεηο ησλ νξίσλ ηεο ζρεηηθήο κε ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ λνκνζεζίαο, 

εκθαλίδνληαη ζε ηνπηθή θιίκαθα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ 

αιάησλ ζηα ππφγεηα λεξά (π.ρ. Θεζζαιηθφο θάκπνο), εληνπηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ 

νθείινληαη ζηε Βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. πεδηάδα Θεζζαινλίθεο) θαη 

επαηζζεζία σο πξνο ηνλ επηξνθηζκφ (ιίκλε Βηζησλίδα, ιίκλε Λαγθαδά θιπ). Δηδηθά 

φζνλ αθνξά ζηνλ επηξνθηζκφ, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ 

Οδεγηψλ 91/271 θαη 91/676, 27 πνηακνί / παξαπφηακνη θαη 5 ιίκλεο ηεο ρψξαο σο 

επαίζζεηεο/εππξφζβιεηεο πεξηνρέο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απαηηείηαη 

ζπζηεκαηηθφηεξε πξνζπάζεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε φηη αθνξά ζηα επηθαλεηαθά 

θαη ηα ππφγεηα χδαηα, κηαο θαη ε παξαθνινχζεζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή θπξίσο ζε φηη 

αθνξά ηα λεξά θνιχκβεζεο. 
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χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ην 2006, ε πνηφηεηα ησλ 

πδάησλ θνιχκβεζεο βειηηψλεηαη ζηαζεξά, φπσο δείρλεη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

αθηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ απαηηνχκελσλ νξίσλ απφ 98,7% ην 1998 ζε 99,4% 

ην 2002 θαη 99,9% ην 2006. 

ζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ηηο 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ) θαη ηελ ΔΤΓΑΠ θαη 

ΔΤΑΘ γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλεο ΓΔΤΑ 

δελ είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηε δηεμαγσγή ηέηνησλ ειέγρσλ. 

ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, ΔΠΑ, κία απφ ηηο βαζηθέο 

ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 

πνπ θαζνξίδνληαη, είλαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ε νπνία 

εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ζε φια ηα πδαηηθά 

ζπζηήκαηα, ζηελ αλάζρεζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ, θπξίσο φκσο 

ησλ ππφγεησλ (ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

πνζφηεηαο ιφγσ ππεξεθκεηάιιεπζεο), θαζψο θαη ησλ ζαιάζζησλ πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, κέζσ ηεο επίηεπμεο 

επηπέδσλ πνηφηεηαο ηέηνηαο ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη απαξάδεθηεο επηπηψζεηο θαη 

θίλδπλνη ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο 

ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ ζην κέιινλ, πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ 6νπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

Γθέηεκπνξγθ. Δπηπιένλ ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ησλ ζαιαζζψλ εληζρχεηαη κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο Θαιάζζηαο 

Ρχπαλζεο (MED-POL) πνπ πινπνηεί ην ΤΠΔΥΧΓΔ ζην πιαίζην ηνπ Μεζνγεηαθνχ 

ρεδίνπ Γξάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινληνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (MAP / 

UNEP).  

Απφ Γηνηθεηηθήο πιεπξάο ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ εκπιέθνληαη 

πέληε ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία (ΤΠΔΥΧΓΔ, ΤΠΔΓΓΑ, ΤΠΑΝ, ΤΠAAT, ΤΠΤΓ), 

θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ΟΣΑ ηεο ρψξαο, ελψ πξφζθαηα μεθίλεζαλ 

νη πξνζπάζεηεο νπζηαζηηθήο ελζσκάησζεο θαη εθαξκνγήο  ηεο Οδεγίαο 60/2000 κε 

ηε δεκηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ Τδάησλ (Κεληξηθήο & Πεξηθεξεηαθψλ) κε ππξήλα ην 

ΤΠΔΥΧΓΔ θαη κε ηελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

εξγαιείσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο γηα ην ζχλνιν ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ  

ηεο ρψξαο. Σα βήκαηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60 γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ ζέηεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, 

αλακέλεηαη λα θαζνξίζνπλ ην πεδίν ησλ θνηλψλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, 2007).  
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

3.1 Μεζνδνινγία εξγαζίαο 

Ζ κεζνδνινγία ε νπνία εθαξκφζζεθε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε 

γεληθά ζέκαηα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ηνκέα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ.  

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γηα ηελ ππάξρνπζα επξσπατθή 

λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη γηα ηελ 

αληίζηνηρε ειιεληθή ελαξκνληζηηθή λνκνζεζία. Αμηνινγήζεθε ην ππάξρνλ ειιεληθφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ ελαξκφληζή ηνπ πξνο ηελ Οδεγία 

Πιαίζην γηα ηα Όδαηα 2000/60 ΔΚ θαη δηεξεπλήζεθαλ νη κέρξη ζήκεξα 

πινπνηεζείζεο ελέξγεηεο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο ρψξαο καο.  

Δλ ηέιεη, παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 
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4. ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

4.1 Δπξσπατθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο πδάησλ  

Ζ Κνηλνηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ εθθξάζηεθε θαηά ηε δεθαεηία 

1970-1980 κε ηελ έθδνζε ζεηξάο Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Ζ 

ζπλερήο αχμεζε ηεο δήηεζεο χδαηνο θαιήο πνηφηεηαο γηα θάζε ρξήζε θαηέζηεζε 

αλαγθαίεο πην νινθιεξσκέλεο δξάζεηο γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πξνζηαζία ησλ 

πδάησλ. 

Σελ αλάγθε απηή επεζήκαλε κε έθζεζή ηνπ ην 1975, ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο 

Πεξηβάιινληνο. H ζέζπηζε θαλνληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ην 

πφζηκν χδσξ (νδεγία 75/440), ηα χδαηα θνιχκβεζεο (νδεγία 76/160), ηε ξχπαλζε 

απφ επηθίλδπλεο νπζίεο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ (νδεγία 76/464), ηελ πνηφηεηα ησλ 

γιπθψλ πδάησλ (απφθαζε 77/795), ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο θαη αλάιπζεο ησλ πδάησλ 

(νδεγία 79/869), ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ γηα ηα νζηξαθνεηδή (νδεγία 79/923), ηε 

ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ απφ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο (νδεγία 80/68) θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ χδαηνο (νδεγία 80/778) απνηεινχλ ηελ απαξρή γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο ζπλνιηθήο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ.  

Ζ Δπξσπατθή Υάξηα γηα ηα Νεξά ηνπ 1968 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ζεκαληηθψλ ηδεψλ πνπ απνθξπζηαιιψζεθαλ θαη 

δηεπξχλζεθαλ ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ζηε δηεζλή ζπλδηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο. 

Σα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έγηλαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '70 ιεηηνχξγεζαλ σο 

κνριφο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε ζεκαηηθή δηεχξπλζε ηεο λνκνζεηηθήο παξαγσγήο 

ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ πεξηνρή ησλ πδάησλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ '80 σο ζήκεξα έρνπλ 

πηνζεηεζεί πεξίπνπ ζαξάληα απηνηειείο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ πνιιέο 

επί κέξνπο πηπρέο, φπσο ε επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ (νδεγία 91/271), ε 

πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο (νδεγία 91/676) 

θαη ε πνηφηεηα ηνπ χδαηνο αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο (νδεγία 98/83). Οη πξάμεηο 

απηέο ζπλέζεηαλ ήδε έλα εππξφζδεθην θαη ηζρπξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν δελ 

ήηαλ βέβαηα πιήξεο θαη δελ ζηεξνχληαλ επηθαιχςεσλ θαη αληηθάζεσλ. 

Ζ λνκνζεηηθή απηή παξαγσγή απέβιεπε θαηά πξψην ιφγν ζηελ πξνζηαζία ησλ 

πδάησλ θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζή ηνπο. Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο άξγεζε λα απαζρνιήζεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, παξά ην γεγνλφο φηη 

ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ε αεηθφξνο αλάπηπμε αλαγνξεχζεθε ζε ζεκειηψδε 

αξρή ηεο. Απφ ηε ζηηγκή απηή ην δήηεκα κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο άξρηζε λα 

ηίζεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθά.  
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Με ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο λνκνζεηηθήο πξάμεο πνπ λα αληηκεησπίδεη 

νινθιεξσκέλα ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, ην 1997 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε 

ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Όδαηα κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη:  

 Να δηεπξπλζεί ε εκβέιεηα ηεο πξνζηαζίαο φισλ ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ 

 Να επηηεπρζεί ή λα δηαηεξεζεί ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε γηα φια ηα λεξά 

κέρξη ην 2010 

 Να πξνζεγγίζεη ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο 

απνξξνήο 

 Να ζπληνλίζεη φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε ζρέζε κε επηκέξνπο 

πξνβιήκαηα θαη ηνκείο 

 Να νξίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ νξίσλ εθπνκπήο θαη «ζηάληαξ» πνηφηεηαο 

 Να δηαζθαιίζεη ξεαιηζηηθή ηηκνιφγεζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ρξήζε λεξνχ έσο ην 2010 

 Να επαπμήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 

ζηελ πνιηηηθή γηα ην λεξφ θαη λα πξνάγεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα 

 Να εληαηνπνηήζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ πθηζηάκελε απνζπαζκαηηθή 

επξσπατθή λνκνζεζία.  

Απφ ην 1997 πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπλερείο δηαβνπιεχζεηο ζην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην θαη Κνηλνβνχιην φπσο θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, σο πξνο ην ηειηθφ πεξηερφκελν ηεο νδεγίαο. Απηφ νθεηιφηαλ ζην φηη ζα 

πξνέθππηαλ πνιιέο δεζκεχζεηο γηα θάζε ρψξα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο, ε 

εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα απαηηνχζε ρξφλν, ρξήκα, επέλδπζε ζε αλζξψπηλε θαη 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ζεζκψλ θαη λφκσλ.  

Απάληεζε ζηελ παξαπάλσ πξφθιεζε επηρείξεζε λα δψζεη ε πηνζέηεζε ηεο 

νδεγίαο 2000/60/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο πδάησλ». 

Αλαβαζκίδνληαο ην θεθηεκέλν πνιιψλ πξνεγνπκέλσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 

ε νδεγία 2000/60 επηρείξεζε λα θσδηθνπνηήζεη έλα επξχ θάζκα πθηζηάκελσλ 

ξπζκίζεσλ. Απηφ φκσο πνπ ηελ δηαθξίλεη θπξίσο είλαη ν εκπινπηηζκφο ηεο κε έλλνηεο, 

θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

νξγαλψλεη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα, πξνηάζζνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα 

εμππεξεηεί. Βαζηθέο παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε νξγάλσζε ηεο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γχξσ απφ ιεθάλεο απνξξνήο πδάησλ ζε εζληθφ θαη 

δηαζπλνξηαθφ πιαίζην κε βαζηθφ εξγαιείν ζπλαθή ζρέδηα δηαρείξηζεο, ε ζηελή 

ζπλεξγαζία θαη δξάζε ζε επίπεδν Κνηλφηεηαο, θξαηψλ-κειψλ θαη ρξεζηψλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη ε ελζσκάησζε ηεο πνιηηηθήο πδάησλ ζε άιιεο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο, 
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φπσο ε πνιηηηθή κεηαθνξψλ, ε ελεξγεηαθή, ε γεσξγηθή, ε αιηεπηηθή, ε πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή, αθφκε θαη ε πνιηηηθή ηνπξηζκνχ. Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη ε νδεγία 

πξνβιέπεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαζψο θαη ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ 

κε ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάθηεζε ηκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηνπ θφζηνπο παξνρήο 

ππεξεζηψλ χδαηνο (Παπαδεκεηξίνπ, 2004). 

Με ην 5ν Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο επηδηψρζεθε λα εμαζθαιηζηεί  

επαξθήο πνζφηεηα λεξνχ ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο Κνηλφηεηαο, 

ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε θπζηθή ηζνξξνπία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δίλαη ζε εμέιημε ε πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βηψζηκεο 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο Κνηλνηηθήο πνιηηηθήο, φπσο ζηελ 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή κεηαθνξψλ, ηε γεσξγηθή πνιηηηθή, ηελ αιηεπηηθή 

πνιηηηθή θαη ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή. Με ην 6ν Πξφγξακκα Γξάζεο ηέζεθε ζε 

πξνηεξαηφηεηα ε „„Βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ‟‟. 

ηνλ Πίλαθα 4 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο Οδεγίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ην λεξφ θαη ην αληίζηνηρν ζηάδην ελζσκάησζεο 

ησλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ δίθαην. Οη Κνηλνηηθέο Οδεγίεο θαηαηάζζνληαη ζηηο παιαηέο 

Οδεγίεο πνπ ζέηνπλ πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηα λεξά, αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ 

πξννξίδνληαη (Οδεγίεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1970-1980), ηηο Οδεγίεο ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ 1990-2000 πνπ ζέηνπλ πνηνηηθνχο ζηφρνπο ζηηο πεγέο-αηηίεο πνπ πξνθαινχλ 

ηε ξχπαλζε ησλ πδάησλ θαη ηηο πξφζθαηεο Οδεγίεο απφ ην 2000 σο ζήκεξα.  

Πίλαθαο 4: Κνηλνηηθέο Οδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ λεξώλ 

θαη ελζσκάησζή ηνπο ζην Δζληθό Γίθαην 

ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

2009/90/ΔΚ 

Γηα ηε ζέζπηζε 

ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 

ρεκηθή αλάιπζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ 

πδάησλ, ζχκθσλα κε 

ηελ νδεγία 2000/60/ΔΚ 

Δθθξεκεί 

Πξνζεζκία ελζσκάησζεο: 30.08.2011 

2008/105/ΔΚ  

ρεηηθά κε πξφηππα 

πνηφηεηαο 

πεξηβάιινληνο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

ησλ πδάησλ 

Δθθξεκεί 

Πξνζεζκία ελζσκάησζεο: 13.07.2010 

2007/60/EΚ 

ρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία απφ 

πιεκκχξεο 

Δθθξεκεί  

Πξνζεζκία ελζσκάησζεο: 26.11.2009 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

2006/118/EK 

ρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ απφ 

ηε ξχπαλζε θαη ηελ 

ππνβάζκηζε 

Δθθξεκεί. 

Πξνζεζκία ελζσκάησζεο: 16.1.2009 

2000/60/ΔΚ 

 

Γηα ηε ζέζπηζε 

πιαηζίνπ Κνηλνηηθήο 

Γξάζεο ζηνλ Σνκέα 

ηεο Πνιηηηθήο ησλ 

Τδάησλ 

 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

1. Νόκνο 3199/2003 (ΦΔΚ 280Α/9-12-

03) „„Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε ησλ 

Τδάησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

23εο Οθησβξίνπ 2000‟‟   

2. Κ.Τ.Α. (Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε) 

43504/5-12-2005 (ΦΔΚ 1784 Β/20-12-

2005) «Καηεγνξίεο αδεηψλ ρξήζεο 

πδάησλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζήο 

ηνπο, δηαδηθαζία έθδνζεο, πεξηερφκελν 

θαη δηάξθεηα ηζρχνο απηψλ» 

3. Τ.Α. (Τπνπξγηθή Απόθαζε) 34685/6-

12-2005 (ΦΔΚ 1736 Β /9-12-2005) 

«πγθξφηεζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Τδάησλ»  

4. Τ.Α. 26798/22-6-2005 (ΦΔΚ 1736 

Β/9-12-2005) «Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ» 

5.Τ.Α. 23970/20-06-2007(ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 

271) «Σξνπνπνίεζε ζπγθξφηεζεο 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ» 

6. Κ.Τ.Α. 49139/24-11-2005 (ΦΔΚ 1695 

Β/2-12-2005) «Οξγάλσζε ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ» 

7. Κ.Τ.Α. 47630/16-11-2005 (ΦΔΚ 1688 

Β/1-12-2005) «Γηάξζξσζε ηεο 

Γηεχζπλζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο» 

8. Τ.Α. 116031/22-5-2007 (ΦΔΚ 

Τ.Ο.Γ.Γ. 249) «πγθξφηεζε 

Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ» 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

2000/60/ΔΚ 

(ζπλέρεηα) 

Γηα ηε ζέζπηζε 

πιαηζίνπ Κνηλνηηθήο 

Γξάζεο ζηνλ Σνκέα 

ηεο Πνιηηηθήο ησλ 

Τδάησλ 

 

9. Π.Γ. 51/8-3-2007 (ΦΔΚ 54Α) 

«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔK» 

 

98/83/ΔΚ 

Πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

Κ.Τ.Α. Τ2/2600/2001 (ΦΔΚ 892Β/11-

07-2001) ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο 

Σξνπνπνίεζε Αξηζκ. ΓΤΓ2/Γ.Π. 38295 

Σξνπνπνίεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

Κ.Τ.Α. Τ2/2600/2001 «Πνηφηεηα ηνπ 

λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» 

91/271/ΔΟΚ 

(L35 ηεο 

30.5.1991) 

Γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

1. Κ.Τ.Α. 48392/939 (ΦΔΚ 405405Β/3-

04-02) πκπιήξσζε ηεο 

19661/1982/1999 Κ.Τ.Α. «Σξνπνπνίεζε 

ηεο 5673/400/1997/ θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο» (Β122). Καηάινγνο 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ γηα ηε δηάζεζε 

αζηηθψλ ιπκάησλ 

2. Κ.Τ.Α. 19661/1982 (ΦΔΚ 1811Β/29-

9-1999) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ – 

Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ» 

3. Κ.Τ.Α. 5673/400 (ΦΔΚ 192Β/1997) 

«Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

αζηηθψλ ιπκάησλ – Καηάινγνο 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ» 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

91/676/ΔΟΚ 

(L35 ηεο 

31.12.1991) 

Πξνζηαζία πδάησλ απφ 

ληηξνξχπαλζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κ.Τ.Α. 16190/1335 (ΦΔΚ 519Β/1997) 

ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ κέηξσλ θαη 

φξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λεξψλ απφ 

ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

2. Κ.Τ.Α. 20419/2522 (ΦΔΚ 1212Β/18-

9-2001) Πξνζδηνξηζκφο ησλ λεξψλ πνπ 

πθίζηαληαη ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο – θαηάινγνο εππξφζβιεησλ 

πεξηνρψλ  

3. Κ.Τ.Α. 16175/824 (ΦΔΚ 530Β/28-04-

06) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ πεξηνρή 

ηνπ θάκπνπ Θεζζαινλίθεο–Πέιιαο-

Ζκαζίαο πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο 

εππξφζβιεηε δψλε απφ ηε ληηξνξχπαλζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

4. Κ.Τ.Α. 25638/2905 (ΦΔΚ 1422Β/22-

10-2001) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ην 

Θεζζαιηθφ πεδίν πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί 

σο εππξφζβιεηε δψλε απφ ηε 

ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

91/676/ΔΟΚ 

(L35 ηεο 

31.12.1991) 

(συνέχεια) 

Πξνζηαζία πδάησλ απφ 

ληηξνξχπαλζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

5. Κ.Τ.Α. 20417/2520 (ΦΔΚ 1195Β/14-

9-2001) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ Κσπατδηθνχ πεδίνπ πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ 

ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο   

6. Κ.Τ.Α. 20416/2519 (ΦΔΚ 1195Β/14-

9-2001) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ 

ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

 7. Κ.Τ.Α. 20418/2520 (ΦΔΚ 1195Β/14-

9-2001) Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε 

Λεθάλε ηνπ Πελεηνχ Ν. Ζιείαο πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ 

ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

 8. Κ.Τ.Α. Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ηνπ ηξπκφλα, πνπ 

έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε 

δψλε απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο  

9. Κ.Τ.Α. Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο πεδηάδαο Άξηαο – Πξέβεδαο, 

πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εππξφζβιεηε 

δψλε απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο  
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

90/415/ΔΟΚ 

(L219 ηεο 

14.8.1990) 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο 

νδεγίαο 86/280/ΔΟΚ 

ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο 

ηηκέο θαη ηνπο 

πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα 

ηηο απνξξίςεηο 

νξηζκέλσλ επηθηλδχλσλ 

νπζηψλ πνπ ππάγνληαη 

ζηνλ Καηάινγν Η ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ηεο 

Οδεγίαο 76/464/ΔΟΚ. 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

1. Κ.Τ.Α. 90461/2193 (ΦΔΚ 843Β/1994) 

πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ππ‟ αξ.55648/2210/1991 

Κ.Τ.Α. «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 

θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ 

ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά 

απφβιεηα» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

255/13.7.1994 (ΦΔΚ 123Α/1994) 

πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ12 ηεο ππ‟ αξ.55648/2210/1991 

Κ.Τ.Α. «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 

θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ 

ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά 

απφβιεηα» 

90/154/ΔΟΚ 
Σξνπνπνίεζε ηεο 

76/464 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κ.Τ.Α. 90461/2193 (ΦΔΚ 843Β/1994) 

πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ππ‟ αξ.55648/2210/1991 

Κ.Τ.Α. «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 

θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ 

ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά 

απφβιεηα» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

255/13.7.1994 (ΦΔΚ 123Α/1994) 

πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ππ‟ αξ.55648/2210/1991 

Κ.Τ.Α. «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 

θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ 

ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά 

απφβιεηα» 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

88/347/ΔΟΚ  

(L 158 ηεο 

25.6.1988) 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο 

νδεγίαο 86/280/ΔΟΚ 

ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο 

ηηκέο θαη ηνπο 

πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα 

ηηο απνξξίςεηο 

νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ πνπ ππάγνληαη 

ζηνλ Καηάινγν Η ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ηεο 

νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κ.Τ.Α. 55648/2210/1991 (ΦΔΚ 

323Β/1991) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα  

θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

73/1990 (ΦΔΚ 90Α/1990) «Καζνξηζκφο 

ησλ θαηεπζπληήξησλ θαη νξηαθψλ ηηκψλ 

απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ θιπ.» 

86/280/ΔΟΚ  

(L 181 ηεο  

4.7.1986) 

ρεηηθά κε ηηο νξηαθέο 

ηηκέο θαη ηνπο 

πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα 

ηηο απνξξίςεηο 

νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ πνπ ππάγνληαη 

ζηνλ θαηάινγν Η ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο 

Οδεγίαο 76/464/ΔΟΚ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

1. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

255/13.7.1994 (ΦΔΚ 123Α/1994) 

πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ππ‟ αξ. 5648/2210/1991 

Κ.Τ.Α. «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 

θαη εηδηθφηεξα θαζνξηζκφο νξηαθψλ 

ηηκψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά 

απφβιεηα» 

2. Κ.Τ.Α. 55648/2210/1991 (ΦΔΚ 

323Β/1991) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα 

θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 

3. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

73/1990 (ΦΔΚ 90Α/1990) «Καζνξηζκφο 

ησλ θαηεπζπληήξησλ νξηαθψλ ηηκψλ θαη 

απνξξίςεηο επηθίλδπλσλ νπζηψλ θιπ. » 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

84/491/ΔΟΚ 

(L 274 ηεο 

17.10.1984) 

Γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο 

θαη ηνπο πνηνηηθνχο 

ζηφρνπο γηα ηηο 

απνξξίςεηο εμαρισξν-

θπθινεμαλίνπ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

1. Κ.Τ.Α. 18186/271/1988 (ΦΔΚ 

126Β/1988) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο θιπ.» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

144/2.11.1987 (ΦΔΚ 197Α/1987) 

«Πξνζηαζία πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ 

εθρένληαη ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ» 

83/513/ΔΟΚ 

(L 291 ηεο 

24.10.1983) 

Γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο 

θαη ηνπο πνηνηηθνχο 

ζηφρνπο γηα ηηο 

απνξξίςεηο θαδκίνπ 

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 

18186/271/1988 (ΦΔΚ 126Β/1988) 

«Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 

θιπ.» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

144/2.11.1987 (ΦΔΚ 197Α/1987) 

«πξνζηαζία πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ 

επηθίλδπλεο  νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ» 

82/176/ΔΟΚ 

(L 81 ηεο 

27.3.1982) 

Γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο  

θαη ηνπο πνηνηηθνχο 

ζηφρνπο γηα ηηο 

απνξξίςεηο 

πδξαξγχξνπ απφ ηνλ 

βηνκεραληθφ ηνκέα ηεο 

ειεθηξφιπζεο ησλ 

ρισξηνχρσλ αιάησλ 

αιθαιίσλ 

 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

1. Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 

18186/271/1988 (ΦΔΚ 126Β/1988) 

«Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 

θιπ.» 

2. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

144/2.11.1987 (ΦΔΚ 197Α/ 1987) 

«πξνζηαζία πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ 

επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ» 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

80/778/ΔΟΚ 

 (L 229 ηεο 

30.8.1980) 

Οδεγία ηνπ 

πκβνπιίνπ  ηεο 

15.7.1980 πεξί ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ 

λεξνχ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

Κ.Τ.Α. Α5/288/23.1.1986 «πεξί ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ» 

80/68/ΔΟΚ  

 (L 20 ΣΖ 

26.1.1980) 

Πεξί πξνζηαζίαο ησλ 

ππνγείσλ πδάησλ απφ 

ηε ξχπαλζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ 

νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 

νπζίεο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

Κ.Τ.Α. 26857/553/88 (ΦΔΚ 196Β/1988) 

«Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ππνγείσλ λεξψλ απφ 

απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ» 

79/923/ΔΟΚ  

(L 281 ηεο 

10.11.1979) 

Πεξί ηεο απαηηνχκελεο 

πνηφηεηαο  ησλ πδάησλ 

γηα νζηξαθνεηδή 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

Κ.Τ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 

438Β/1986) «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε 

ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη θαιιηέξγεηα 

θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη 

κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

θ.ι.π. (Β‟ 438)» 

79/869/ΔΟΚ  

 (L 271 ηεο 

29.9.1979)    

 

Πεξί ησλ κεζφδσλ 

κεηξήζεσο θαη πεξί ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ θαη 

ηεο αλαιχζεσο ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ 

ηα νπνία πξννξίδνληαη 

γηα ηελ παξαγσγή 

πφζηκνπ χδαηνο ζηα 

Κξάηε Μέιε 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

Κ.Τ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 

438Β/1986) «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε 

ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη θαιιηέξγεηα 

θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη 

κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο» 

                                                

 Ζ Οδεγία απηή θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηεο θαηαξγνχληαη κέρξη ηέινπο 

2013 

 Ζ Οδεγία απηή θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηεο θαηαξγήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 

2007 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

78/659/ΔΟΚ   

(L 222 ηεο 

14.8.1978) 

Πεξί ηεο πνηφηεηαο ησλ    

γιπθψλ πδάησλ πνπ 

έρνπλ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ή 

βειηηψζεσο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο δσήο 

ησλ ηρζχσλ 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

Κ.Τ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 

438Β/1986) «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε 

ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη θαιιηέξγεηα 

θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη 

κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

θιπ.» 

76/464/ΔΟΚ  

(L 123 ηεο 

18.5.1976) 

Πεξί ξππάλζεσο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ 

νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 

νπζίεο πνπ εθρένληαη 

ζην πδάηηλν 

πεξηβάιινλ ηεο 

Κνηλφηεηαο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ: 

1. Κ.Τ.Α. 35308/1838/2005 (ΦΔΚ 

1416Β/12-10-05) «Δηδηθφ πξφγξακκα 

κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ ηεο 

ιίκλεο Κνξψλεηαο απφ απνξξίςεηο 

νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θιπ.» 

2. Κ.Τ.Α. 90461/2193 (ΦΔΚ 843Β/1994) 

πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ππ‟ αξηζ. 

55648/2210/1991 Κ.Τ.Α.  «Μέηξα θαη 

πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα 

θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 

3. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

255/13.7.1994 (ΦΔΚ 123Α/1994) 

πκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ππ‟  αξηζ. 

55648/2210/1991 Κ.Τ.Α. «Μέηξα θαη 

πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα 

θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα  πγξά 

απφβιεηα» 

 

                                                

 Ζ Οδεγία απηή θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηεο θαηαξγνχληαη κέρξη ηέινπο 

2013 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

76/464/ΔΟΚ  

(L 123 ηεο 

18.5.1976) 

(συνέχεια) 

Πεξί ξππάλζεσο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ 

νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 

νπζίεο πνπ εθρένληαη 

ζην πδάηηλν 

πεξηβάιινλ ηεο 

Κνηλφηεηαο 

4. Κ.Τ.Α. 18186/271/1988 (ΦΔΚ 

126Β/1988) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ 

πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα 

θαζνξηζκφο νξηαθψλ ηηκψλ θαη 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα» 

5. Κ.Τ.Α. 15782/1849/2001 «Δηδηθφ 

πξφγξακκα κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ 

λεξψλ ησλ ιηκλψλ Βεγνξίηηδαο θαη 

Πεηξψλ θαη  ηνπ πνηακνχ νπινχ απφ 

απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ» 

6. Κ.Τ.Α. 15784/1864/2001 «Δηδηθφ 

πξφγξακκα κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ 

λεξψλ ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ απφ 

απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ» 

7. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

2/1.2.2001 (ΦΔΚ 15Α/2-2-01) 

«Καζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησλ θαη 

νξηαθψλ ηηκψλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ απφ 

απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καηάινγν ΗΗ 

ηεο Οδεγίαο 76/464/ΔΟΚ» 

8. Κ.Τ.Α. 4859/726/2001 (ΦΔΚ 253Β/9-

3-2001) «Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο» 

9. Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

144/2.11.1987 (ΦΔΚ 197Α/1987) 

«Πξνζηαζία πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ 

επηθίλδπλεο  νπζίεο πνπ εθρένληαη ζην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ»     

                                                

 Ζ Οδεγία απηή θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηεο θαηαξγνχληαη κέρξη ηέινπο 

2013 
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ΟΓΖΓΗΑ ΘΔΜΑ 
ΣΑΓΗΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

75/440/ΔΟΚ 

** 

(L 194 ηεο 

25.5.1975) 

Πεξί απαηηνχκελεο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 

επηθάλεηαο πνπ 

πξννξίδνληαη  γηα ηελ 

παξαγσγή πφζηκνπ 

χδαηνο 

ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ:  

Κ.Τ.Α. 46399/1352/1986 (ΦΔΚ 

438Β/1986). «Απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα: πφζηκα, θνιχκβεζε, δηαβίσζε 

ςαξηψλ ζε γιπθά λεξά θαη θαιιηέξγεηα 

θαη αιηεία νζηξαθνεηδψλ, κέζνδνη 

κέηξεζεο, ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

θιπ.» 

( ) Ζ Οδεγία απηή θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηεο θαηαξγήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 

2007. 

 

4.2 Δπξσπατθή Οδεγία 2000/60/ΔΚ γηα ηελ Κνηλνηηθή δξάζε ζηελ πνιηηηθή ησλ 

πδάησλ 

4.2.1 Γεληθά ζηνηρεία Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

Ζ επξσπατθή νδεγία απνηειεί κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί ν εθάζηνηε λφκνο ζε νιφθιεξε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αξρηθά κηα νδεγία πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη ην ηειηθφ πεξηερφκελφ ηεο εγθξίλεηαη απφ ην πκβνχιην ησλ ππνπξγψλ θαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Ζ πξνθχπηνπζα νδεγία επηβάιιεηαη έπεηηα απφ θάζε 

θξάηνο κέινο κέζσ ησλ ηνπηθψλ λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ.  

Ζ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ή δηαθνξεηηθά ε Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά απνηειεί 

ην βαζηθφ ζεζκηθφ εξγαιείν γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηζάγεη κηα λέα ζεψξεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί κηα λέα πνιηηηθή πξφηαζε πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

 

Οι νομικέρ απσέρ ηηρ πποζηαζίαρ και διασείπιζηρ ηων ςδάηων 

Αλεμαξηήησο επηκέξνπο ζεσξεηηθψλ απνρξψζεσλ, νη γεληθψο παξαδεδεγκέλεο 

αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ηέζζεξηο: Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο, ηεο 

πξνθχιαμεο, ν ξππαίλσλ πιεξψλεη θαη ε αξρή ηεο ζπκκεηνρήο θαη πιεξνθφξεζεο 

ηνπ πνιίηε. Δίλαη, θαηά ζπλέπεηα, ινγηθφ νη αξρέο απηέο λα δηαπεξλνχλ θαη ηε 

ζρεηηθή κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ λνκνζεζία. 
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Ζ Οδεγία 2000/60, ιφγσ αθξηβψο ηνπ φηη είλαη έλα θείκελν ζην νπνίν 

επηρεηξείηαη κηα «νιηζηηθή» πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ πδάησλ, 

ραξαθηεξίδεηαη αθξηβψο απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ αξρψλ απηψλ, νη νπνίεο κε ηνλ έλα 

ή ηνλ άιιν ηξφπν επεξεάδνπλ ηηο δηάθνξεο πξνβιέςεηο ηεο: 

α) Ζ αξρή ηεο πξόιεςεο θαη  

β) Ζ αξρή ηεο πξνθύιαμεο 

Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κηα ζεηξά κέηξσλ, 

ψζηε αθελφο λα απνηξέπεηαη ε ππνβάζκηζε ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ αθεηέξνπ 

δε, φηαλ είλαη αλαγθαίν, λα βειηηψλεηαη ή λα απνθαζίζηαηαη ε πνηφηεηά ηνπο. Ο 

ζηφρνο ηεο αξρήο απηήο ζπκππθλψλεηαη θαη‟ νπζία ζηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνινγηθήο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ. 

Αλ ε αξρή ηεο πξφιεςεο αθνξά ζε κεγάιν εχξνο ησλ ζρεηηθψλ κε ηα λεξά 

πνιηηηθψλ, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο ζην πιαίζην ηνπιάρηζηνλ ηεο 

Οδεγίαο θαίλεηαη λα εμαληιείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ή θαη 

εμάιεηςεο ησλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Απηφ, βεβαίσο, δελ ζεκαίλεη φηη ε 

εθαξκνγή ηεο δελ ζα πξέπεη λα εθηαζεί ζε κεγαιχηεξν εχξνο δεηεκάησλ 

ζπλδεφκελσλ κε ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. 

γ) Ζ αξρή «ν ρξήζηεο πιεξψλεη» 

Ζ αξρή ν ρξήζηεο πιεξψλεη δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε θπζηθή πξνέθηαζε 

ηεο αξρήο ν ξππαίλσλ πιεξψλεη πξνζαξκνδφκελε ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ θαη 

ηδηαίηεξα ζην γεγνλφο φηη απηά βξίζθνληαη ζε αλεπαξθή ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο 

πνζφηεηα. Ζ ρξήζε, ζπλεπψο, ησλ πδάησλ πνπ είλαη έλα θαη‟ εμνρήλ πεξηβαιινληηθφ 

αγαζφ, νθείιεη λα είλαη ιεινγηζκέλε, γηα λα επηηεπρζεί δε απηφ είλαη αλαγθαίν λα 

νξγαλσζεί έλα ζπιινγηθφ ζχζηεκα πξφιεςεο ή επαλφξζσζεο ηεο ηπρφλ ππνβάζκηζεο 

ηνπ αγαζνχ απηνχ. 

δ) Ζ αξρή ηεο ζπκκεηνρήο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ πνιίηε  

Ζ αξρή ηεο ζπκκεηνρήο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ πνιίηε έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη 

σο δηαδηθαζηηθή θαη‟ αξρήλ αξρή αιιά θαη κε θάπνηα νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ην 

ςεθηδσηφ ησλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ πεξηβάιινληνο. ηνλ ηνκέα, σζηφζν, ησλ 

πδάησλ ε αξρή ιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαβνχιεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα εμαηξεηηθά πξψηκν ζηάδην 

ζε ζρέζε κε ην ρξφλν ιήςεο ησλ θξίζηκσλ απνθάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 

(Υατληαξιήο, 2005). 

Ζ Οδεγία επηθεληξψλεηαη ζηελ δεκηνπξγία ησλ ζσζηψλ ζπλζεθψλ πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ πδάησλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηε δηακφξθσζε θνηλψλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ζα επηηξέςνπλ κηα ελαξκνληζκέλε εθαξκνγή ηεο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ νξγαλψλεη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα, πξνηάζζνληαο ηνπο ζηφρνπο 

πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεί. Βαζηθέο παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε νξγάλσζε 
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ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γχξσ απφ ιεθάλεο απνξξνήο πδάησλ ζε εζληθφ θαη 

δηαζπλνξηαθφ πιαίζην µε βαζηθφ εξγαιείν ζπλαθή ζρέδηα δηαρείξηζεο, ε ζηελή 

ζπλεξγαζία θαη δξάζε ζε επίπεδν Κνηλφηεηαο, θξαηψλ-µειψλ θαη ρξεζηψλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη ε ελζσκάησζε ηεο πνιηηηθήο πδάησλ ζε άιιεο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο, 

φπσο ε πνιηηηθή κεηαθνξψλ, ε ελεξγεηαθή, ε γεσξγηθή, ε αιηεπηηθή, ε πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή, αθφκε θαη ε πνιηηηθή ηνπξηζκνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Οδεγία 

πξνβιέπεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαζψο θαη ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ 

µε ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάθηεζε ηκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηνπ θφζηνπο παξνρήο 

ππεξεζηψλ χδαηνο. 

H Οδεγία Πιαίζην εηζάγεη κηα λέα ζεψξεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί κηα λέα πνιηηηθή πξφηαζε πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο 

θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ Οδεγία εηζάγεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ κε: 

 Σνλ νξηζκφ Τδαηηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζε επίπεδν (ή σο άζξνηζκα) ιεθαλψλ 

απνξξνήο 

 Σελ εληαία ζεψξεζε φισλ ησλ ηχπσλ πδάηηλσλ ζσκάησλ 

 Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο 

Δπίζεο ε Οδεγία Πιαίζην αλαπηχζζεη θαη εληζρχεη πνιηηηθέο απνθέληξσζεο κε: 

 Θέζπηζε πεξηθεξεηαθψλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ 

 Γηαζθάιηζε θαη Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

Ζ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο, θαηά θνηλή νκνινγία φισλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ, 

παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ άιισλ κε ην ηδηαίηεξα 

απζηεξφ θαη απαηηεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα, ηελ πνιππινθφηεηα ή θαη αζάθεηα ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηελ ζπλεπαγφκελε πνηθηιία ησλ δπλαηψλ πξνζεγγίζεσλ επί 

επηζηεκνληθψλ, ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ ζεκάησλ (εηδηθφηεξα σο πξνο ηα ζέκαηα ησλ 

Παξαξηεκάησλ ΗΗ θαη V, ηα νπνία απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηαζαθήληζε θαη επεμεξγαζία 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ απφ γεληθέο αξρέο θαη γεληθφινγνπο νξηζκνχο ζε 

ζπγθεθξηκελνπνηεκέλεο θαη εθαξκφζηκεο επηηαγέο). 

ε αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη 

δπζθνιίεο θαη λα ππνβνεζεζνχλ ηα Κξάηε Μέιε (ΚΜ) ζηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

θαηά ζπλεπή θαη ελαξκνληζκέλν ηξφπν, απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

ζε ζπλεξγαζία µε ηα ΚΜ, ε δηακφξθσζε κηαο Κνηλήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά.  

Ζ εκεξνκελία θιεηδί γηα ηελ απφθαζε εθαξκνγήο ηεο Κνηλήο ηξαηεγηθήο 

(Common Implementation Strategy-CIS), ήηαλ ν Μάηνο ηνπ 2001 ππφ ηε νπεδηθή 

πξνεδξεία, ζηα πιαίζηα ηεο ηαθηηθήο ζπλάληεζεο ησλ Γηεπζπληψλ Νεξνχ ηεο ΔΔ. 

ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή ηεο Κνηλήο ηξαηεγηθήο κε 

θχξην ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελαξµνληζµέλσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

αληηµεηψπηζεο δεηεµάησλ, ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη εµπεηξηψλ. 
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Αλαιπηηθφηεξα, ηα θχξηα ζεκεία εθαξκνγήο ηεο Κνηλήο ηξαηεγηθήο 

ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα: 

1. Σελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο ησλ ΚΜ σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο - Πιαίζην γηα ηα λεξά 

2. Σελ δηακόξθσζε θνηλήο αληίιεςεο θαη πξνζέγγηζεο κεηαμχ ησλ ΚΜ 

κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θεηκέλσλ θαηεπζπληήξησλ γξαµµψλ (Guidance 

Documents) γηα θχξηα θαη θξίζηκα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο, νη 

νπνίεο εμεηδηθεχνπλ ηηο γεληθεπκέλεο επηζηεµνληθέο κεζνδνινγίεο ηεο 

Οδεγίαο 

3. Σελ αληαιιαγή εµπεηξίαο θαη πιεξνθόξεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη ησλ νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπζηάζεθαλ γηα απηφ ην ζθνπφ θαη 

ηέινο,  

4. Σνλ πεξηνξηζµό ηνπ θηλδύλνπ αλεπαξθνύο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

(ιαµβάλνληαο ππφςε ηελ εµπεηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή 

άιισλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηα λεξά). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, έρνπλ ζπζηαζεί ζεκαηηθέο Οκάδεο 

Δξγαζίαο (Working Groups) θαη ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη θαηάξηηζε ησλ 

θαηεπζπληήξησλ θεηκέλσλ. Οη εηζεγήζεηο ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο ππνβάιινληαη πξνο 

αμηνιφγεζε ζηελ Οκάδα ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ (Strategic Co-ordination Group) ε 

νπνία απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ ΚΜ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Ζ Οκάδα ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ κεηά ηελ απνδνρή ησλ παξαπάλσ 

εηζεγήζεσλ, ηηο ππνβάιεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηνπο Γηεπζπληέο Νεξνχ (Water Directors) 

ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ππνςήθησλ πξνο έληαμε ρσξψλ, νη 

νπνίνη απνηεινχλ ην πνιηηηθφ φξγαλν γηα ηελ ηειηθή απνδνρή θαη πηνζέηεζε ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαζψο θαη γηα ηελ έγθξηζε νπνηνλδήπνηε δξάζεσλ 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο ηξαηεγηθήο. 

Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζπλήζσο πξνζθξνχεη ζε ηερληθνχο θαη ζε νηθνλνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Αθφκε θαη φηαλ αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί απηνί, ε εθαξκνγή ησλ 

ζεηηθψλ κέηξσλ πξνζθξνχεη ζπρλά ζηελ επηθχιαμε ή θαη ηελ άξλεζε ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ λα απνδερζεί απηά ηα κέηξα. Ζ άξζε ησλ επηθπιάμεσλ είλαη δπλαηή κφλν 

φηαλ ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαιείηαη ν 

ηνπηθφο πιεζπζκφο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, κέζσ 

δηαβνπιεχζεσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ, 2007). 
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4.2.2 θνπόο – ηόρνη Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

Ζ Οδεγία έρεη σο ζηφρν ηε καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία φισλ ησλ πδάησλ 

(επηθαλεηαθψλ, κεηαβαηηθψλ, ππφγεησλ θαη παξάθηησλ) φπσο δηαθαίλνληαη απφ ην 

πξψην άξζξν ηεο  θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ ΔΔ θαη δεκηνπξγεί έλα πιαίζην 

αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο, ην νπνίν: 

 απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε θαη πξνζηαηεχεη θαη βειηηψλεη ηελ 

θαηάζηαζε φισλ ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

 πξνσζεί ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, κέζσ ηεο καθξνπξφζεζκεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ 

 εληζρχεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ εθαξκνγή 

κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο απφξξηςεο ξππαληηθψλ νπζηψλ θαη ηελ εμάιεηςε 

ηεο απφξξηςεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ ξππαληψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη 

επηθαηξνπνηνχληαη ζε εηδηθνχο θαηαιφγνπο νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο 

 δηαζθαιίδεη ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ 

θαη ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο 

 ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ, 

πιεκκπξψλ θαη μεξαζίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζεζπίδεηαη κηα ζεηξά ξπζκίζεσλ πνπ 

επηρεηξνχλ: 

 λα επηηχρνπλ ηε δηαηήξεζε ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ 

επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ κέρξη ην 2015 

 λα ελνπνηήζνπλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ πξνεγνχκελε απνζπαζκαηηθή 

επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηα λεξά 

 λα πξνζεγγίζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε επίπεδν Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο (πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ή πεξηνρή ιεθαλψλ 

απνξξνήο πνηακψλ), ε νπνία λνείηαη απνηεινχκελε απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 

γεηηνληθέο ιεθάλεο απνξξνήο καδί κε ηα ζπλαθή ππφγεηα θαη παξάθηηα 

χδαηα, νξίδνληαο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ άζθεζή ηεο 

 λα αζθήζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ βάζεη πξνγξακκάησλ – 

ζρεδίσλ δηαρείξηζεο Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο, ηα νπνία ζα θαηαξηίζεη θάζε 

θξάηνο-κέινο κέρξη ην 2009 θαη ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ηε γεληθή 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, ηηο επηπηψζεηο ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ, ηηο ρξήζεηο ηνπ χδαηνο θιπ. 

 λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε κέζσ πξνψζεζεο ζπκκεηνρηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

 λα πξνσζήζνπλ νξζνινγηθέο αλαιχζεηο θφζηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο) θαη λα εμαζθαιίζνπλ, ηε κέζσ νηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ (π.ρ. θαηάιιειε ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ), νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε θαη αλάθηεζε ηνπ ζπλεπαγφκελνπ θφζηνπο, κέρξη ην 2010. 
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Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο ζπκκεηνρηθέο δξάζεηο. Δηδηθφηεξα ηα Κξάηε-

Μέιε θαινχληαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ θαηά ηα επηκέξνπο ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο, θαζψο θαη θαηά ηε 

ζχληαμε ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο. Αθφκα ηα Κξάηε-Μέιε ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνπλ θαη λα ζπκβνπιεχνληαη ην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ρξεζηψλ, γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 ην ρξνλνδηάγξακκα θαη πξφγξακκα δξάζεσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο, ην αξγφηεξν σο ην 2006 

 ηελ επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ δηαρείξηζεο, ην αξγφηεξν σο ην 

2007 

 ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ην αξγφηεξν σο ην 2008 

(Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε, 2007). 

 

4.2.3 Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο 

Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο απνηειεί πξφθιεζε 

γηα ηα Κξάηε-Μέιε. Δίλαη δεζκεπηηθφ, απαηηεί εγξήγνξζε θαη πνιιέο παξάιιειεο 

δξάζεηο. Σα πξψηα 9 ρξφληα απφ ηελ ςήθηζή ηεο πξνβιέπεηαη λα είλαη 

πξνπαξαζθεπαζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα Κξάηε-Μέιε νη 

θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο θαη ινηπέο ππνδνκέο. Ζ πινπνίεζε ηεο νδεγίαο ζρεηίδεηαη κε 

δχν δηαθξηηέο θάζεηο:  

 Φάζε 1: Αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαη ζηάδηα γηα ηε ζχληαμε ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ζε θάζε Τδαηηθή Πεξηθέξεηα (Υξνληθφο νξίδνληαο 

βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Οδεγίαο ην έηνο 2009) 

 Φάζε 2: χληαμε θαη εθαξκνγή πξψηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ ζε θάζε 

Τδαηηθή Πεξηθέξεηα – Έιεγρνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο γηα 

πξψηε θνξά (Υξνληθφο νξίδνληαο βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο 

Οδεγίαο ην έηνο 2015). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηνλ αξρηθφ έιεγρν 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, νη επφκελεο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο Οδεγίαο αθνξνχλ 

ζε εμαεηείο θχθινπο εθαξκνγήο επηθαηξνπνηεκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη 

ειέγρνπ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Αλαιπηηθφηεξα παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 

5 ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο, νη πξνζεζκίεο ελζσκάησζεο θαη ηα αληίζηνηρα 

άξζξα ηεο Οδεγίαο. 
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Πίλαθαο 5: Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο Οδεγίαο 2000/60 

Έηνο Θέκα Άξζξν Οδεγίαο 2000/60 

2000 Έλαξμε εθαξκνγήο Οδεγίαο 2000/60 Άξζξν 25 

2002 Τπνβνιή πξφηαζεο ζεζπίζεσο κέηξσλ θαηά ηεο 

ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ 
Άξζξν 17 

2003 

Οινθιήξσζε δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία. 

Πξνζδηνξηζκφο πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη 

νξίσλ δηθαηνδνζίαο αξρψλ δηαρείξηζεο 

Άξζξα 24 θαη 3 

2004 Γηαβίβαζε πξνο ηελ Δπηηξνπή θαηαιφγνπ 

αξκνδίσλ αξρψλ αλά πδαηηθφ δηακέξηζκα 
Άξζξν 3 

2004 
Υαξαθηεξηζκφο ιεθαλψλ απνξξνήο, αλάιπζε 

πηέζεσλ, επηπηψζεσλ θαη νηθνλνκηθή αλάιπζε 

ρξήζεσλ χδαηνο 

Άξζξν 5 

 

2004 

Οινθιήξσζε κεηξψνπ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ. Δπαλεμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαηαιφγνπ νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο 

Άξζξν 6 

Άξζξν 16 

2006 

Οινθιήξσζε πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο 

θαηάζηαζεο πδάησλ (πνζνηηθήο, πνηνηηθήο, 

νηθνινγηθήο). 

 Έλαξμε δηαβνπιεχζεσλ κε ην θνηλφ 

Άξζξν 8 

Άξζξν 14 

2009 Γεκνζίεπζε Πξνγξακκάησλ Γηαρείξηζεο 

Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο  
Άξζξν 13 

2009 Θέζπηζε Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ 
Άξζξν 11 

2010 Δθαξκνγή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηε 

βησζηκφηεηα πδαηηθψλ πφξσλ 
Άξζξν 9 

2012 

Έλαξμε εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ κέηξσλ 

Καζηέξσζε ειέγρσλ ξχπαλζεο επηθαλεηαθψλ 

πδάησλ βάζεη βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ 

Άξζξν 11 

2012 Τπνβνιή έθζεζεο ζρεηηθά κε πξφνδν 

πινπνίεζεο Οδεγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Άξζξν 18 

2015 Δπίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ , ηέινο ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ηεο δηαρείξηζεο 
Άξζξν 4 

2021 Σέινο δεχηεξνπ θχθινπ δηαρείξηζεο Άξζξν 4 θαη 13 

2027 Ο ηξίηνο θχθινο ηεο δηαρείξηζεο θαη ε 

απνπεξάησζε ησλ ηειεπηαίσλ πξνζεζκηψλ 
Άξζξν 4 θαη 13 
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4.3 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε Οδεγίαο Πιαίζην   

Ο βαζηθφο ινηπφλ ζηφρνο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά πνπ αθνξά ζηελ 

επίηεπμε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κέζσ εθαξκνγήο θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ νξζήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

ζε θάζε πδαηηθή πεξηθέξεηα, πξνυπνζέηεη ηελ πινπνίεζε δηαθξηηψλ ελδηάκεζσλ 

ζηαδίσλ, πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία, κε πξψην βήκα ηελ ελαξκφληζε ηνπ 

εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (Άξζξν 24).  

4.3.1 Γξάζεηο πξώηεο θάζεο θαη αιιεινπρία ηνπο  

4.3.1.1 Πξνζδηνξηζκόο πδάηηλσλ ζσκάησλ θαη έληαμή ηνπο ζε Τδαηηθέο 

Πεξηθέξεηεο  

Ζ Οδεγία αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πδάησλ, επηθαλεηαθά, ππφγεηα, 

κεηαβαηηθά θαη παξάθηηα (ζε απφζηαζε ελφο λαπηηθνχ κηιίνπ γηα ηηο βηνινγηθέο θαη 

δψδεθα λαπηηθψλ κηιίσλ γηα ηηο θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο, απφ ηελ «γξακκή 

αλαθνξάο» πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αθηνγξακκή), αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Χζηφζν, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο, φια ηα λεξά ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζνχλ ζε 

«πδάηηλα ζψκαηα» (Τ) (θαηά ηε κεηάθξαζε ηεο Οδεγίαο, ν φξνο «water body», 

απνδφζεθε ζηα ειιεληθά σο «ζχζηεκα πδάησλ»), ηα νπνία απνηεινχλ «δηαθξηηά θαη 

ζεκαληηθά» ζηνηρεία λεξνχ, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ νη 

πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ηεο Οδεγίαο. 

Ζ δηαθξηηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ γίλεηαη κέζσ εθαξκνγήο θξηηεξίσλ 

ζρεηηθψλ κε ηα γεσγξαθηθά θαη πδξνκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη κε ην αλ 

ην πδάηηλν ζψκα είλαη ηερλεηφ (ΣΤ) ή ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλν (ΗΣΤ). Μία άιιε 

νκάδα θξηηεξίσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, ε νπνία έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε πηέζεσλ θαη επηπηψζεσλ, ελψ παξάιιεια 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή πδάηηλα ζψκαηα ηα νπνία έρνπλ ζαθψο δηαθνξεηηθή 

ρξήζε, απνηεινχλ επίζεο δηαθξηηά ζηνηρεία λεξνχ. 

Διακπιηόηηηα και ζημανηικόηηηα:  

Έλα δηαθξηηφ ηκήκα πνηακνχ, ξέκαηνο, ή ηκήκα παξάθηησλ πδάησλ είλαη 

δπλαηφλ λα απνηειεί έλα πδάηηλν ζψκα. Οη έλλνηεο ηεο δηαθξηηφηεηαο θαη ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο δίλνπλ κηα αξρηθή θαηεχζπλζε γηα ηελ δηάθξηζε απηή, πνπ είλαη 

ζαθέο φηη δελ πξέπεη λα είλαη απζαίξεηε. 

χκθσλα κε ηα θαζνδεγεηηθά θείκελα ηεο νδεγίαο, δηαθξηηά είλαη ηα 

επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα φηαλ:  

 Γελ επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο 

 Γελ απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ηα νπνία 

δελ είλαη δηαδνρηθά. 
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 Αλήθνπλ ζε κία θαηεγνξία πδάηηλνπ ζψκαηνο (δει. ιίκλε, πνηακφο, 

παξάθηηα λεξά, κεηαβαηηθά λεξά) 

 Αλήθνπλ ζε έλα ηχπν κε βάζε ηελ ηππνινγία. 

Σν ηειεπηαίν θξηηήξην πνπ είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν, πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ίδηαο ηεο δηάθξηζεο πδάηηλσλ ζσκάησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ έλα πδάηηλν 

ζψκα πξέπεη λα αλήθεη ζε έλα ηχπν κε βάζε ηελ ηππνινγία πνπ ζα πξνηαζεί γηα ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο (παξάξηεκα ΗΗ 1.1 

(ii) ηεο νδεγίαο). 

Γεωμοπθολογικά και Υδπομοπθολογικά σαπακηηπιζηικά:  

Σα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάθξηζε ησλ 

πδάηηλσλ ζσκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο ε ζπκβνιή δχν ηκεκάησλ ελφο 

πνηακνχ (παξαπνηάκσλ) κπνξεί λα είλαη έλα ζαθέο ζεκείν δηάθξηζεο ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ. κσο, αλ θαη δελ αλαθέξεηαη θαζαξά ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ πδάηηλνπ ζψκαηνο δηαθαίλεηαη απφ άιια ζηνηρεία ηεο νδεγίαο φηη θαη ηκήκαηα 

ιηκλψλ ή ηκήκαηα κεηαβαηηθψλ πδάησλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ δηαθξηηά πδάηηλα 

ζψκαηα, γηα παξάδεηγκα, εθφζνλ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο. Μηα ιίκλε γηα 

παξάδεηγκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζαθψο δηαθξηηφ ξερφ ηκήκα θαη έλα βαζχηεξν 

κε δηαθνξεηηθά ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά  κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν πδάηηλα 

ζψκαηα.  

ΙΤΥΣ και ΤΥΣ:  

Ζ χπαξμε ηζρπξψο ηξνπνπνηεκέλσλ ή ηερλεηψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, κπνξεί 

επίζεο λα απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηελ δηάθξηζε επηκέξνπο πδάηηλσλ ζσκάησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, (φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θαζνδεγεηηθφ θείκελν) εμαηηίαο ηεο χπαξμεο 

ελφο «δηεπζεηεκέλνπ» ηκήκαηνο ζην κήθνο ελφο πνηακνχ πξνθχπηεη ε αλάγθε ηεο 

δηάθξηζεο επηκέξνπο πδάηηλσλ ζσκάησλ, ψζηε ην «ηζρπξψο ηξνπνπνηεκέλν» λα 

απνηειεί δηαθξηηφ πδάηηλν ζψκα.  

Οικολογική καηάζηαζη:  

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, ε αδπλακία 

δηάθξηζήο ηνπο βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, δπζθνιεχεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο ζπλνιηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο αλ έλαο 

πνηακφο κε ηξία δηαθξηηά ηκήκαηα ην θαζέλα απφ ηα νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί κε ζαθήλεηα λα δηαθξηζεί, (δειαδή έλα ηκήκα κε 

πςειή νηθνινγηθή θαηάζηαζε, έλα ηκήκα κε θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαη έλα 

ηκήκα κε κέηξηα νηθνινγηθή θαηάζηαζε), αληηκεησπηζηεί σο εληαίν πδάηηλν ζψκα, 

ηφηε ράλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πςειήο νηθνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ζην αληίζηνηρν ηκήκα. Αληίζεηα, αλ επηιεγεί ζε απηή ηελ πεξίπησζε σο 

δηαρεηξηζηηθφο ζηφρνο γηα φιν ην πνηάκη ε κέζε ηηκή ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζήο 

ηνπ, ηφηε ράλεηαη μαλά ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ πςειφηεξε 

νηθνινγηθή θαηάζηαζε, ελψ ηαπηφρξνλα θαηαζηξαηεγείηαη κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο Οδεγίαο πεξί δηαηήξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ. 
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Με βάζε ηε ινγηθή ηεο δηάθξηζεο πδάηηλσλ ζσκάησλ εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο 

νηθνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο πξνθχπηεη κηα ζεηξά «παξάγσγσλ» θξηηεξίσλ, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζηελ χπαξμε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (δηαθνξεηηθνί 

δηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη - απαίηεζε γηα επηκέξνπο δηαρεηξηζηηθά κέηξα), ζηελ χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ – ζεζκνζεηεκέλσλ ή θπξίαξρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξήζεσλ λεξνχ 

(δηαθνξνπνίεζε πνηνηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ) θαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πηέζεσλ (άκεζε ζρέζε κε ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ πδάηηλνπ ζψκαηνο). 

Ζ δηάθξηζε ζε πδάηηλα ζψκαηα, σο ην πξψην νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ ζέζπηζε 

ησλ ζηφρσλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ ιεθαλψλ, απνηειεί 

νπζηαζηηθά κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ δπλαηφηεηα αλαζεσξήζεσλ. Αμίδεη 

λα επηζεκαλζεί πσο ε δηάθξηζε επηκέξνπο πδάηηλσλ ζσκάησλ γηα θάζε δηαθνξεηηθή 

θαηαγεγξακκέλε θαηάζηαζε, ζα δεκηνπξγνχζε δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα, θαζψο ζα 

είρε σο απνηέιεζκα πνιιαπιάζην αξηζκφ πδάηηλσλ ζσκάησλ,  ρσξίο λα βνεζά ζηελ 

γεληθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νδεγίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνηείλεηαη ε 

νκαδνπνίεζε πδάηηλσλ ζσκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ηέηνησλ πξνβιεκάησλ, 

ηδηαίηεξα γηα πνιχ κηθξά πδάηηλα ζψκαηα.  

Καζψο δελ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζην ειάρηζην κέγεζνο θαζνξηζκνχ ελφο 

πδάηηλνπ ζψκαηνο, απηφ κπνξεί έκκεζα λα πξνθχςεη βάζεη ηεο πξνηεηλφκελεο 

ηππνινγίαο (χζηεκα Α ή Β) φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο πνηακνχο αλαθέξνληαη αληίζηνηρεο ιεθάλεο απνξξνήο 10-100 

km
2
, πνπ απνηεινχλ ηε κηθξφηεξε θιάζε θαη γηα ηηο ιίκλεο ε κηθξφηεξε θιάζε 

πξνθχπηεη απφ ηελ ειάρηζηε επηθάλεηα (0,5-1 km
2
). Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ επειημία λα απνθαζίδνπλ θαηά πεξίπησζε κε πνην ηξφπν νη ζηφρνη ηεο νδεγίαο 

κπνξεί λα επηηεπρζνχλ ρσξίο ηελ νξηνζέηεζε θαη δηάθξηζε ηνπ θάζε κηθξνχ αιιά 

δηαθξηηνχ θαη ζεκαληηθνχ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ σο πδάηηλνπ ζψκαηνο. Πάλησο, κπνξεί 

θαλείο λα βαζηζηεί θαη ζηα θξηηήξηα ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη δηαθξηηφηεηαο ψζηε λα 

εμαηξέζεη κε ζεκαληηθά θαη φρη ζαθψο δηαθξηηά πδάηηλα ζψκαηα, ελψ είλαη δπλαηή 

θαη ε νκαδνπνίεζε κηθξψλ ζηνηρείσλ ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ κε βάζε θξηηήξηα 

νηθνινγηθήο ζεκαληηθφηεηαο, ζηφρσλ πξνζηαζίαο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη 

θαηαγξαθήο ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. 

Ένηαξη ΥΣ ζε λεκάνερ αποπποήρ και Υδαηικέρ Πεπιθέπειερ  

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο θαη ησλ πδξνθνξέσλ κπνξεί λα γίλεη 

κε ηε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ (ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο) θαη γεσινγηθψλ- 

εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Πην ζχλζεηε είλαη ε δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο ησλ 

ιεθαλψλ θαη ησλ πδξνθνξέσλ θαζψο θαη ε έληαμε ηκεκάησλ ηεο παξάθηηαο δψλεο ζε 

Τδαηηθέο Πεξηθέξεηεο.  

 



Σύγκπιζη Νομοθεηικού Πλαιζίος Διασείπιζηρ Υδαηικών Πόπων Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και Ελλάδαρ 

 

 

 
94 

Επιλογή κπιηηπίων ομαδοποίηζηρ λεκανών αποπποήρ ζε Υδαηικέρ Πεπιθέπειερ   

Σα θξηηήξηα πνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί πεξηιακβάλνπλ θιηκαηνινγηθά θξηηήξηα 

(πγξαζία, εμαηκηζνδηαπλνή, ειηνθάλεηα, ζεξκνθξαζία θιπ), πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα 

(βην-γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαηαλνκή παλίδαο, γεσινγηθέο ζπλζήθεο θιπ.), 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα (ππθλφηεηα πιεζπζκνχ, θπξίαξρνο ηνκέαο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γισζζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θιπ.) θαη 

δηνηθεηηθά θξηηήξηα (εζληθά ζχλνξα, δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο, πθηζηάκελεο 

δνκέο θιπ.). Αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ηνπηθέο ζπλζήθεο δηαθνξνπνηνχληαη νη 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ, σζηφζν, ζπλήζσο δίλεηαη 

θαζνξηζηηθή βαξχηεηα ζηα δηνηθεηηθά θξηηήξηα θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο ρψξεο έρνπλ δηακνξθσζεί ήδε πξνηάζεηο σο πξνο ηηο Τδαηηθέο 

Πεξηθέξεηεο. 

Ζ έληαμε πδάηηλσλ ζσκάησλ ζηηο αληίζηνηρεο πδαηηθέο πεξηθέξεηεο παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ έλα πδάηηλν ζψκα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κία πεξηθέξεηεο. χκθσλα κε ηελ Οδεγία θάζε πδάηηλν ζψκα πξέπεη λα εληαρζεί ζε 

κία κφλν Τδαηηθή Πεξηθέξεηα θαη σο εθ ηνχηνπ γηα ηα κελ επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα 

χδαηα ηίζεηαη ζέκα επηινγήο ηεο θαηάιιειεο πεξηθέξεηαο, ελψ γηα ηα παξάθηηα χδαηα 

ην ζπλεζέζηεξν θξηηήξην είλαη απηφ ηεο γεηηλίαζεο θαη ν ρσξηζκφο θαη έληαμε ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο παξάθηηαο δψλεο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηεο γίλεηαη κε 

απιή πξνέθηαζε πξνο ηελ ζάιαζζα ησλ νξίσλ ησλ πεξηθεξεηψλ. ε πεξηπηψζεηο 

δπζθνιηψλ έληαμεο ελφο δηαπεξηθεξεηαθνχ πδάηηλνπ ζψκαηνο ζε κία πεξηθέξεηα 

(π.ρ. ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ιφγσ απφξξηςεο ελφο ζεκαληηθνχ ξππαληηθνχ θνξηίνπ 

ηδίσο ζεκεηαθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ ξεπκάησλ, παξαηεξνχληαη 

επηπηψζεηο ζε κηα επξχηεξε παξάθηηα πεξηνρή) πξνηείλεηαη ε ζπλδηαρείξηζε ηνπ 

θνηλνχ πδάηηλνπ ζψκαηνο απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ ππεξθείκελσλ Τδαηηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα δηαζπλνξηαθά χδαηα ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ 

εληνπηζζεί πεξηζζφηεξεο απφ 25 ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ νπνίσλ 

(πεξίπνπ 25%) αθνξά ζηελ Διιάδα (Αψνο, Αμηφο, ηξπκφλαο, Έβξνο, Πξέζπα, 

Νέζηνο, Γντξάλε). χκθσλα κε ηελ Οδεγία ηα πδάηηλα απηά ζψκαηα ζα εληαρζνχλ 

ζε Γηεζλείο Τδαηηθέο Πεξηθέξεηεο θαη ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο ζα γίλεηαη κε ζπλεξγαζία ησλ 

Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο πνπ αλήθεη ζηελ θάζε ρψξα. Οη ξπζκίζεηο απηέο 

είλαη πξνθαλψο επθνιφηεξεο κεηαμχ Κξαηψλ Μειψλ. εκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε 

ζπκβνιή ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, θαζψο ηα δηαζπλνξηαθά χδαηα 

εκπιέθνπλ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ΔΔ θαη δελ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο 

έληαμεο, ζε κεξηθέο δε πεξηπηψζεηο (Αιβαλία, FYROM, Σνπξθία) δελ ππάξρνπλ 

επίζεκεο δηεζλείο ζπκθσλίεο (Αλδξεαδάθεο, 2008). 
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4.3.1.2  Αλάιπζε Πηέζεσλ – Δπηπηώζεσλ    

Ζ παξνχζα δξάζε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε, θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε 

ησλ πηέζεσλ κε βάζε ηα θαζνδεγεηηθά θείκελα ηεο νδεγίαο, ηηο κεζνδνινγίεο 

πνζνηηθνπνίεζεο ησλ πηέζεσλ, θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ πηέζεσλ 

ζηελ δηάθξηζε πδάηηλσλ ζσκάησλ. Σν νπζηαζηηθφηεξν βήκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ (νηθνινγηθή θαηάζηαζε, νηθνινγηθφ 

δπλακηθφ) αθνχ ε εθηίκεζε ησλ πηέζεσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε πδάηηλσλ ζσκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο απηνχο. 

Έλαο θαηάινγνο φισλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πηέζεσλ ζην πδάηηλν ζψκα, 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη πηέζεηο πνπ πξνθαινχλ πνιχ κηθξέο πεξηβαιινληηθέο ή 

θαη θαζφινπ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν ζψκα. ηα επηθαλεηαθά λεξά, 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία απαηηείηαη κφλν ε θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ πηέζεσλ. Χο 

ζεκαληηθέο αμηνινγνχληαη εθείλεο νη πηέζεηο πνπ πξνθαινχλ πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ηέηνηεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα κελ επηηξέςνπλ ηελ επίηεπμε θάπνησλ απφ 

ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο ζηφρνπο. Ζ θαιή γλψζε ησλ κεραληζκψλ δεκηνπξγίαο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο πηέζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη βαζηθή 

παξάκεηξνο επηηπρίαο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο. 

Οη απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο γηα ηελ αλάιπζε ησλ πηέζεσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο ζηα πδάηηλα ζψκαηα θαζνξίδεηαη απφ ην Άξζξν 5 ζχκθσλα κε ην νπνίν γηα θάζε 

πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πξέπεη:  

 λα γίλεη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

 λα εθηηκεζεί ε επίπησζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαηάζηαζε 

ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ 

 λα γίλεη νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ πηέζεσλ ζηελ θάζε πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο (πηέζεηο 

ξχπαλζεο, επηπηψζεηο απφ απφιεςε πνζνηήησλ πδάησλ απφ ην πδάηηλν ζψκα, 

αιιαγέο ζηελ κνξθνινγία ηνπ πδάηηλνπ ζψκαηνο), έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ δηαρεηξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ γηα θάζε ιεθάλε θαη ηνπο κεραληζκνχο 

κέζσ ησλ νπνίσλ νη πηέζεηο επεξεάδνπλ θάζε επηκέξνπο πδάηηλν ζψκα. Ζ αξρηθή 

απηή «ζπλνπηηθή εθηίκεζε» (screening step) απνηειεί κηα «γξήγνξε» αιιά 

νπζηαζηηθή θάζε, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ κηα αλαιπηηθφηεξε πξνζέγγηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ.  
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Ζ πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ησλ πηέζεσλ θαη ηελ αξρηθή 

εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εμήο αιιεινπρία: Γξαζηεξηφηεηα 

(γελεζηνπξγέο αηηίεο)  Πίεζε  Καηάζηαζε  Δπίπησζε  Αληαπφθξηζε (ιήςε 

κέηξσλ) - (DPSIR, Driver, Pressure, State, Impact, Response). ηε θάζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε αλαγλψξηζε πηζαλψλ «δηαδξνκψλ» δξαζηεξηνηήησλ – 

πηέζεσλ – επηπηψζεσλ ζηα πδάηηλα ζψκαηα (π.ρ. βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα  

απφξξηςε ηνμηθψλ  πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηελ ξχπαλζε κε ηνμηθά ηνπ πδάηηλνπ 

ζψκαηνο - απνδέθηε) ή (ρξήζε γεο  εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο  έληαζε ζηε ρξήζε 

αγξνρεκηθψλ  απφπιπζε αδψηνπ θσζθφξνπ  αχμεζε ζηε ζπγθέληξσζε 

ζξεπηηθψλ αιάησλ ζην πδάηηλν ζψκα  επηξνθηζκφο). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ είλαη πάληα γξακκηθή αθνχ ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο 

ηνπ πδάηηλνπ ζψκαηνο πνπ απνδεηθλχνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο επίπησζεο 

κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ πηέζεσλ. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηεο δπλαηφηεηαο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο, κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ 

πηέζεσλ θαη επηπηψζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 2. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ πηέζεσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα 

ζπλδπαζκέλε πξνζέγγηζε απφ ηελ εθηίκεζε δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο ησλ 

πδάησλ, ρξήζε κνληέισλ θαη ηελ γλσκνδφηεζε εηδηθψλ. 

 

 

ρήκα 2: Αμηνιόγεζε δπλαηόηεηαο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ (Αλδξεαδάθεο, 2008) 

Σν εχξνο ησλ πηζαλψλ ξππαληηθψλ πηέζεσλ ζηα πδάηηλα ζψκαηα είλαη κεγάιν 

θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο απαξαίηεηε θαη ηδηαίηεξα δχζθνιε αθνχ ν ίδηνο ξχπνο 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, λα βξεζεί ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ή λα 

πξνθαιέζεη πνηθηιία επηπηψζεσλ. Ζ ζπλεζέζηεξε δηάθξηζε θαηεγνξηνπνηεί ηνπο 

ξχπνπο αλάινγα κε ηελ πεγή πξνέιεπζεο, ζε ζεκεηαθέο (π.ρ. αζηηθά, θηελνηξνθηθά ή 

βηνκεραληθά πγξά απφβιεηα) θαη κε ζεκεηαθέο πεγέο (π.ρ. επηθαλεηαθέο απνξξνέο). 

Άιιεο θαηεγνξηνπνηήζεηο βαζίδνληαη ζηελ έληαζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ξχπσλ, ζηε 

δπλαηφηεηα απηνθαζαξηζκνχ ηνπο απφ θπζηθέο δηεξγαζίεο εληφο ηνπ πνηάκηνπ 

ζψκαηνο θαη ζηελ ρξνληθή ηνπο ζπλέρεηα (ζπνξαδηθή είηε ρξφληα παξνπζία).  
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4.3.1.3  Μεηξών πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ   

Σν κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 

αθνξά ζε πεξηνρέο, νη νπνίεο απαηηνχλ εηδηθή πξνζηαζία βάζεη πθηζηάκελσλ 

δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία επηθαλεηαθψλ 

θαη ππφγεησλ πδάησλ. χκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV ηεο Οδεγίαο, σο 

πξνζηαηεπφκελεο «πεξηνρέο» ραξαθηεξίδνληαη: 

 λεξά ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα πφζε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 

(10 m
3
/εκέξα ή εμππεξέηεζε άλσ ησλ 50 αηφκσλ) 

 πεξηνρέο αλαγλσξηζκέλεο γηα ηελ πξνζηαζία πδξφβησλ εηδψλ ζεκαληηθήο 

νηθνινγηθήο ζεκαζίαο 

 πδάηηλα ζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαςπρή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο ζχκθσλα κε ηελ 

Οδεγία 76/160/ΔΟΚ 

 επαίζζεηεο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο εππξφζβιεηεο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 91/676/ΔΟΚ, θαη πδάηηλσλ 

ζσκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επαίζζεηα ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

91/271/ΔΟΚ 

 πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί γηα ηελ πξνζηαζία νηθνηφπσλ θαη εηδψλ 

φπνπ ε δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ απνηειεί θξίζηκν 

παξάγνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ πεξηνρψλ Natura 

2000 ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 92/43/ΔΟΚ θαη 79/409/ΔΟΚ. 

 

4.3.1.4  Οηθνλνκηθή Αλάιπζε  

Ζ εηζαγσγή ηεο νηθνλνκηθήο ζεψξεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν ηεο Οδεγίαο ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ επηκεξηζκφ θαη 

αλάθηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ λεξνχ, βάζεη αξρψλ (ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη), εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ αλάιπζεο θαη κέηξσλ (θαηάιιειε ηηκνιφγεζε). 

Σα απαηηνχκελα κεζνδνινγηθά βήκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ρξήζεσλ λεξνχ. Τπεξεζίεο λεξνχ 

ζεσξνχληαη νη ππεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφζιεςε, απνζήθεπζε, 

επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ηνπ λεξνχ θαζψο θαη ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία 

θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ. Ζ ρξήζε λεξνχ είλαη επξχηεξε έλλνηα ε 

νπνία πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο λεξνχ θαη θάζε άιιε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ 

 ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ λεξνχ. Σν ζπλνιηθφ 

θφζηνο, εθηφο απφ ην άκεζα νηθνλνκηθφ θφζηνο (επελδχζεηο, ιεηηνπξγία, 

ζπληήξεζε, δηαρείξηζε), πεξηιακβάλεη ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

κεησκέλε δηαζεζηκφηεηα πδαηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ην πεξηβαιινληηθφ 
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θφζηνο, πνπ κεηαθξάδεη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο 

ζην πεξηβάιινλ 

 ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο λεξνχ 

 ηελ αλάθηεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ θφζηνπο ζχκθσλα κε ηνλ 

πξνεγνχκελν επηκεξηζκφ θαη ηε βαζηθή αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη 

ηελ εθαξκνγή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηε ζπλεηή θαη απνδνηηθή 

ρξήζε ηνπ λεξνχ  

Έλα ζεκείν ζην νπνίν ε Οδεγία παξνπζηάδεη αζάθεηα, αθνξά ζηνλ νξηζκφ ησλ 

ππεξεζηψλ λεξνχ. χκθσλα κε κηα ζηελή εξκελεία ηεο δηαηχπσζεο ηεο Οδεγίαο, ζηηο 

ππεξεζίεο λεξνχ είλαη δπλαηφλ λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη νη ηδην-ππεξεζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ππεξεζίεο λεξνχ, ζηηο νπνίεο ν 

πξνκεζεπηήο θαη ν απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο ζπκπίπηνπλ ζην ίδην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν (π.ρ. κηθξέο ηδησηηθέο γεσηξήζεηο, ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ ζηηο βηνκεραλίεο). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (πην ραξαθηεξηζηηθά ζηε 

δεχηεξε) ε ζεκαζία ηεο εμαίξεζεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπλππνινγηζκφ, ηνλ επηκεξηζκφ 

θαη ηελ αλάθηεζε θπξίσο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο. Καηά κία άπνςε ην θφζηνο 

απηφ δελ πθίζηαηαη, θαζψο κέζσ ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο, ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο έρεη ήδε ιεθζεί ππφςε ή έρεη 

θξηζεί σο ακειεηέν.  

 

4.3.1.5  ύληαμε πξνγξακκάησλ παξαθνινύζεζεο   

χκθσλα κε ην Άξζξν 8 ηα Κξάηε Μέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα νξγαλψζνπλ 

Πξνγξάκκαηα Παξαθνινχζεζεο (Monitoring) ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ηα νπνία, ζα 

έπξεπε λα είλαη έηνηκα λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή έσο ην ηέινο ηνπ 2006. Χο γεληθφο 

ζηφρνο ησλ Πξνγξακκάησλ Παξαθνινχζεζεο αλαθέξεηαη ε απφθηεζε κηαο 

ζπγθξνηεκέλεο ζπλνιηθήο εηθφλαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ θαη ε 

ππνβνήζεζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ 

ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ρσξίδεηαη ζε ηξία επηκέξνπο πξνγξάκκαηα: 

 Σν Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο-Δπηζθφπεζεο (ΠΠΔ), κε ζηφρνπο α) ηνλ 

εληνπηζκφ (ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εξγαζίεο αλάιπζεο πηέζεσλ θαη 

επηπηψζεσλ) ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ πνπ δηαθαίλεηαη λα κελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο θαιήο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο, β) ηνλ εληνπηζκφ θαη 

αμηνιφγεζε ησλ καθξνρξφλησλ κεηαβνιψλ ιφγσ θπζηθψλ θαη 

αλζξσπνγελψλ αηηηψλ 

 Σν Πξφγξακκα Λεηηνπξγηθήο Παξαθνινχζεζεο (ΠΛΠ) κε ζηφρνπο α) ηελ 

ιεπηνκεξέζηεξε απνηχπσζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ 

ζσκάησλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θαιήο νηθνινγηθήο 

θαηάζηαζεο β) ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξνπλ ηα κέηξα 
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πνπ ιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ζηελ πνηφηεηα 

ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ 

 Σν Πξφγξακκα Γηεξεπλεηηθήο Παξαθνινχζεζεο (ΠΓΠ) πνπ κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε (π.ρ. άγλσζηεο αηηίεο πνηνηηθήο επηβάξπλζεο, 

πεξηζηαζηαθή ξχπαλζε ιφγσ αηπρεκάησλ). 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ζηα Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο-

Δπηζθφπεζεο ΠΠΔ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία 

πνηφηεηαο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηα ΠΛΠ ζην βαζκφ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ιεπηνκεξέζηεξε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη. ηαλ σζηφζν, ν 

ζηφρνο ησλ ΠΛΠ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ, ε 

επηινγή ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηηο 

επηβαιιφκελεο πηέζεηο. 

ε φηη αθνξά ηελ επηινγή ησλ ζέζεσλ ζηα Πξνγξάκκαηα Γηεξεπλεηηθήο θαη 

Δπηζθνπηθήο Παξαθνινχζεζεο, απηέο αθνξνχλ πδάηηλα ζψκαηα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπιάρηζηνλ θαιήο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο. Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζεο Δπηζθφπεζεο, επηζεκαίλεηαη πσο εάλ ε έκθαζε 

δνζεί ζηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζηηο δχν 

νκάδεο εθαηέξσζελ ηνπ νξίνπ θαιή/κέηξηα θαηάζηαζε είλαη πξνθαλέο φηη ε επηινγή 

ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ πξνο παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε γλψκνλα ην 

ζπγθεθξηκέλν φξην (π.ρ. δελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα ε εθαξκνγή ΠΠΔ ζε πδάηηλα 

ζψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πςειή θαηάζηαζε θαη δελ παξαηεξνχληαη κεηαβνιέο ζην 

επίπεδν θαη είδνο πηέζεσλ πνπ πθίζηαληαη). Δπηπξφζζεηα, ε επηινγή ησλ ζέζεσλ 

επεξεάδεηαη απφ ηνλ βαζκφ αμηνπηζηίαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλάιπζεο πηέζεσλ-

επηπηψζεσλ (ηελ νπνία ηα ΠΠΔ θαινχληαη λα ππνβνεζήζνπλ), αιιά θαη απφ ηελ 

νπζηαζηηθά πνιηηηθνχ ραξαθηήξα απφθαζε σο πξνο ηνλ απνδεθηφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε ην ΠΠΔ θαιείηαη λα θαιχςεη έλαλ αληηπξνζσπεπηηθφ αξηζκφ 

«ζεκαληηθψλ» πδάηηλσλ ζσκάησλ. Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα 

δεηγκαηνιεςηψλ/θαηαγξαθψλ, νη πξνηεηλφκελεο ζηελ Οδεγία ζπρλφηεηεο έρνπλ 

ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα (Αλδξεαδάθεο, 2008). 

 

4.3.1.6  Σππνραξαθηεξηζηηθέο ζπλζήθεο αλαθνξάο 

Οη ζπλζήθεο αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία νξίδνληαη σο νη ζπλζήθεο 

πιήξνπο απνπζίαο ή ειάρηζηεο παξνπζίαο αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ. χκθσλα 

κε ηελ Οδεγία (παξάξηεκα ΗΗ: 1.3) απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ αλαθνξάο 

γηα ηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο ζπζηεκάησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ (ηππνραξαθηεξηζηηθέο 

ζπλζήθεο). πγθεθξηκέλα γηα θάζε ηχπν πδάηηλνπ ζψκαηνο θαζνξίδνληαη 

ηππνραξαθηεξηζηηθέο πδξνκνξθνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ζπλζήθεο, βάζεη ησλ 

αληίζηνηρσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πδάηηλνπ ζψκαηνο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή νηθνινγηθή θαηάζηαζε. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο, σο "Καηάζηαζε Δπηθαλεηαθψλ Τδάησλ" 

νξίδεηαη ε ζπλνιηθή έθθξαζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο επηθαλεηαθνχ πδαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο νηθνινγηθήο θαη ηεο 

ρεκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη σο "Οηθνινγηθή Καηάζηαζε", ε πνηνηηθή έθθξαζε ηεο 

δηάξζξσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

επηθαλεηαθά χδαηα, ε νπνία ηαμηλνκείηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα V. 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ κε βάζε ηελ νηθνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο λεσηεξηζκνχο ηεο νδεγίαο. Ο ζηφρνο ηεο 

επίηεπμεο θαιήο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο, απαηηεί ηελ αιιαγή λννηξνπίαο ζηελ 

δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά θαη 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

Δπίζεο ζην Παξάξηεκα V ηεο νδεγίαο πεξηγξάθνληαη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ 

πδάηηλνπ ζψκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο 

ηνπ θαηάζηαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ βηνινγηθέο, θπζηθνρεκηθέο θαη 

πδξνκνξθνινγηθέο παξακέηξνπο, θαζψο θαη νη πέληε θιάζεηο θαηάζηαζεο/θαηάηαμεο 

ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ.  

χκθσλα κε ηελ Οδεγία, φια ηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ θαη λα θαηαηαγνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο πνηφηεηαο (πςειή, θαιή, 

κέηξηα, θησρή, θαθή). Ζ πςειή πνηφηεηα αληηζηνηρεί ζε έλα πξαθηηθά αδηαηάξαθην 

νηθνζχζηεκα θαη νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο αληηπξνζσπεχνπλ κηθξφηεξεο ή 

κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο απφ ηελ πςειή θαηάζηαζε (ε νπνία απνηειεί ή πξνζεγγίδεη 

ηε ζπλζήθε αλαθνξάο). Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο πδάηηλνπ ζψκαηνο ζε πςειή 

θαηάζηαζε πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ αλαθνξάο γηα φια ηα 

εμεηαδφκελα πνηνηηθά ζηνηρεία (quality elements: βηνινγηθά, θπζηθνρεκηθά), θαζψο 

θαη γηα ηηο πδξνκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο 

σο θαιή, επηηξέπεη κηθξέο απνθιίζεηο απφ ηα επίπεδα ησλ ζπλζεθψλ αλαθνξάο γηα ηα 

βηνινγηθά ζηνηρεία. Οη ηηκέο γηα ηα θπζηθνρεκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη ελ ηζρχ πνηνηηθνί ζηφρνη, φπσο απηνί 

πξνζδηνξίδνληαη απφ άιιεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε φηη αθνξά ηηο 

πδξνκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο απηέο δχλαηαη λα απνθιίλνπλ απφ ηα επίπεδα ησλ 

ζπλζεθψλ αλαθνξάο. ηηο επφκελεο ηξεηο θαηεγνξίεο πνηφηεηαο (κέηξηα, θησρή θαη 

θαθή) ε θαηάηαμε γίλεηαη κεηά απφ ζχγθξηζε κφλν ησλ ηηκψλ ησλ βηνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο θαη ην εχξνο 

απφθιηζήο ηνπο (ρήκα 3). 

Ζ απφθιηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ιφγν κεηαμχ ηεο ηηκήο ελφο δείθηε, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο πξνο ηελ ηηκή ηνπ δείθηε ζην εμεηαδφκελν 

πδάηηλν ζψκα (Λφγνο Οηθνινγηθήο Πνηφηεηαο, EQR). Ζ πξνηεηλφκελε δηαθχκαλζε 

ηνπ ιφγνπ είλαη απφ 0 (γηα κία ηδηαίηεξα θαθή θαηάζηαζε) έσο 1 (γηα ηηο ζπλζήθεο 

αλαθνξάο) (ρήκα 4). Καζψο νη απνθιίζεηο γηα θάζε θαηεγνξία έρνπλ ζηελ Οδεγία 

πεξηγξαθηθφ θαη ζπρλά αζαθή ραξαθηήξα, ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεζνχλ νη 
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πεξηγξαθηθέο απηέο δηαηππψζεηο κε θαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα ηηκψλ ηνπ ιφγνπ, ζην 

εχξνο 0-1. Γεδνκέλνπ φηη ηα Γηαρεηξηζηηθά Πξνγξάκκαηα επηθεληξψλνληαη θαηά 

θχξην ιφγν ζε πδάηηλα ζψκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κέηξηα, θησρά ή θαθά (κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζή ηνπο θαη ηελ κειινληηθή έληαμή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ηεο θαιήο 

θαηάζηαζεο), ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ κεηαμχ 

πςειήο/θαιήο θαη θαιήο/κέηξηαο θαηάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

ρήκα 3: Γηάγξακκα ξνήο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

πδάηηλσλ ζσκάησλ (Αλδξεαδάθεο, 2008) 

 

 

ΝΑΗ 

ΝΑΗ 
Οη ηηκέο γηα ηα 

θπζηθνρεκηθά ζηνηρεία 

αληηζηνηρνχλ πιήξσο ή 

ζρεδφλ πιήξσο πξνο ηηο 

κε δηαηαξαγκέλεο 

ΤΝΘΖΚΔ 

 

Οη πδξνκνξθνινγηθέο  

ζπλζήθεο είλαη ζηα 

επίπεδα ζπλζεθψλ 

αλαθνξάο 

Αμηνιφγεζε 
 σο Τςειή 

Οηθνινγηθή 

Καηάζηαζε 

Αμηνιφγεζε σο  

Καιή Οηθνινγηθή 

Καηάζηαζε 

ΟΥΗ 

ΝΑΗ 

Οη ηηκέο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ζηνηρείσλ: 

α. δηαζθαιίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη  

β. γηα ζπγθεθξηκέλνπο ξχπνπο είλαη ζηα 

επίπεδα ησλ  EQS πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί   

ΟΥΗ 

ΟΥΗ 

ΝΑΗ 

ΝΑΗ 

Οη ηηκέο γηα ηα βηνινγηθά 

πνηνηηθά ζηνηρεία είλαη ζηα 

επίπεδα ζπλζεθψλ 

αλαθνξάο 

Οη ηηκέο γηα ηα βηνινγηθά 

πνηνηηθά ζηνηρεία 

απνθιίλνπλ ιίγν απφ ηα 

επίπεδα ζπλζεθψλ 

αλαθνξάο 

Αμηνιφγεζε βάζεη 
απφθιηζεο βηνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ηηο 

ζπλζήθεο αλαθνξάο 

ΟΥΗ 

ΟΥΗ 

ΝΑΗ 

ΝΑΗ 

Μέηξηα  
απφθιηζε 

Μεγάιε 
απφθιηζε 

ΝΑΗ 

ΜΔΓΑΛΌΣΔΡΖ 

ΜΔΓΑΛΌΣΔΡΖ 

Αμηνιφγεζε σο 

κέηξηα θαηάζηαζε 

Αμηνιφγεζε σο 

θησρή θαηάζηαζε 

Αμηνιφγεζε σο 

θαθή θαηάζηαζε 
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ρήκα 4: Καηεγνξίεο πνηόηεηαο πδάηηλσλ ζσκάησλ (Αλδξεαδάθεο, 2008) 

 

Ζ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ελφο Τδάηηλνπ ψκαηνο (Τ) θαζνξίδεηαη απφ ηα 

πνηνηηθά ζηνηρεία ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηφζν βηνηηθά (θπηνπιαγθηφλ, καθξφθπηα, 

βελζηθά αζπφλδπια, ηρζπνπαλίδα), φζν θαη αβηνηηθά (πδξνκνξθνινγηθά θαη 

θπζηθνρεκηθά) ζηνηρεία, κε πην θαζνξηζηηθά ηα πξψηα. Κάζε βηνηηθφ ζηνηρείν 

εθθξάδεηαη κε έλαλ αξηζκφ βηνινγηθψλ παξακέηξσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ 

λα εθθξαζζνχλ κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δείθηεο, νη νπνίνη σζηφζν δελ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Οδεγία. Ζ επηινγή ησλ δεηθηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε 

λα ραξαθηεξίδνπλ ηφζν ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ελφο Τ, φζν θαη ηηο κεηαβνιέο 

ηεο. Βαζηθφ γλψξηζκα ελφο δείθηε ζα πξέπεη λα είλαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πδάηηλν νηθνζχζηεκα. Δπηπξφζζεηα, αθελφο κελ δελ ζα πξέπεη 

λα εκθαλίδεη ηδηαίηεξα κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ιφγσ θπζηθψλ αηηίσλ θαη αθεηέξνπ λα 

είλαη επαίζζεηνο ζε νηθνινγηθέο δηαηαξαρέο αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο. 

 

4.3.2 Γξάζεηο δεύηεξεο θάζεο θαη αιιεινπρία ηνπο 

Ζ ζχληαμε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ, νινθιεξψλεηαη κε βάζε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο Οδεγίαο κέρξη ην 2009, νπφηε θαη ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Καηά 

ηελ πεξίνδν 2006-2009 ζπλερίδνληαη ζε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα αθ‟ ελφο ε αλάιπζε 

ησλ πηέζεσλ θαη επηπηψζεσλ θαη αθ‟ εηέξνπ ε νηθνλνκηθή αλάιπζε, έηζη ψζηε ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηα ήδε ιεηηνπξγνχληα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο λα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ νη απνθάζεηο σο πξνο ηα πδάηηλα ζψκαηα πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηα 

Πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο (δειαδή απηά πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ηνπιάρηζηνλ θαιήο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο) θαη σο πξνο ηα κέηξα πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Τςειή Οηθνινγηθή θαηάζηαζε EQR = 1 

Μέηξηα θαηάζηαζε 

Φησρή θαηάζηαζε 

Καθή θαηάζηαζε EQR→ 0 

Καιή Οηθνινγηθή θαηάζηαζε 

θαηάζηαζε 
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Αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ πεξηγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ ελέξγεηεο, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ην ρξνλνδηάγξακκα θαη πξφγξακκα 

ζχληαμεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ζην ηέινο ηνπ 2006 θαη γηα ηα ζεκαληηθά 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο ζην ηέινο ηνπ 2007.  

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν (2006-2009), βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο, 

νξηζηηθνπνηείηαη ν θαηάινγνο ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ ζσκάησλ, ηα 

νπνία είηε έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή έρνπλ αιιάμεη 

ραξαθηήξα ιφγσ θπζηθψλ αιινηψζεσλ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (κε βάζε 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε πηέζεσλ-επηπηψζεσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ). Ζ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

εθαξκνγήο θαηαιιήισλ επεκβάζεσλ ζηα πδξνκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

θαη‟ αξρήλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλνπ πδάηηλνπ ζψκαηνο (π.ρ. κέηξα 

απνθαηάζηαζεο αιινηψζεσλ) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επίηεπμε ηνπιάρηζηνλ θαιήο 

νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ν κε ραξαθηεξηζκφο ηνπ πιένλ σο 

ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλν. Σνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηεξεχλεζε απηή έρεη ε 

νηθνλνκηθή αλάιπζε, θαζψο ηα θξηηήξηα γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο δπλαηφηεηαο 

εθαξκνγήο ηέηνησλ επεκβάζεσλ είλαη θαηά βάζε νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. ην βαζκφ 

πνπ ηεθκεξηψλεηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο έρνπλ ζεκαληηθή αξλεηηθή 

επίπησζε ζηηο ρξήζεηο πνπ εμππεξεηεί ην πδάηηλν ζψκα ή/θαη φηη δελ ππάξρνπλ 

ηερληθν-νηθνλνκηθά απνδεθηέο θαη πην θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ, ηφηε ην εμεηαδφκελν πδάηηλν ζψκα εληάζζεηαη ζηνλ 

νξηζηηθφ θαηάινγν ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ πδάηηλσλ ζσκάησλ. 

Ζ πξαθηηθή ζπλέπεηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ελφο πδάηηλνπ ζψκαηνο σο ηδηαηηέξσο 

ηξνπνπνηεκέλν ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνο επίηεπμε πεξηβαιινληηθφ ζηφρν, πνπ πιένλ δελ 

είλαη ε θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε, αιιά ην θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ. ε πξψηε 

αλάγλσζε ε κεηνλνκαζία απηή δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε πηνζέηεζεο ιηγφηεξν 

απζηεξψλ απαηηήζεσλ, θάηη πνπ σζηφζν, αλ θαη πηζαλφ λα ζπκβεί, δελ είλαη 

αλαγθαίν νχηε πξνθχπηεη άκεζα απφ ηνπο δχν νξηζκνχο. Γηα έλα ηδηαηηέξσο 

ηξνπνπνηεκέλν πδάηηλν ζψκα ε δηαθνξά κεηαμχ θαιήο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη 

θαινχ νηθνινγηθνχ δπλακηθνχ, είλαη φηη ε πξψηε αθνξά ζηνλ ηχπν πδάηηλνπ ζψκαηνο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλν πδάηηλν ζψκα ρσξίο ηηο 

πδξνκνξθνινγηθεο αιινηψζεηο, ελψ ην θαιφ νηθνινγηθφ δπλακηθφ αληηζηνηρεί ζηελ 

θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε ελφο ηχπνπ πδάηηλνπ ζψκαηνο πνπ πξνζηδηάδεη ζην 

αιινησκέλν ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλν πδάηηλν ζψκα. Καηά ζπλέπεηα, ππνβάζκηζε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζηφρνπ επέξρεηαη κφλν ζην βαζκφ πνπ νη ηππνραξαθηεξηζηηθέο 

ζπλζήθεο θαιήο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ελφο πδάηηλνπ ζψκαηνο παξφκνην κε ην 

ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλν, πζηεξνχλ πεξηβαιινληηθά ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ηππνραξαθηεξηζηηθέο ζπλζήθεο θαιήο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πδάηηλνπ 

ζψκαηνο πνπ ζα πξνθχπηεη κε αθαίξεζε ησλ πδξνκνξθνινγηθψλ αιινηψζεσλ (θάηη 

πνπ δελ είλαη κελ ζεσξεηηθά αλαγθαίν ζηελ πξάμε φκσο θαηά θαλφλα ζα ζπκβαίλεη). 
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Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ (πξψηε 

ηξηεηία) πξνεηνηκάδνληαη ηα αλαγθαία κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ κέηξσλ (π.ρ. ηηκνινγηαθή πνιηηηθή), ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

εθαξκφδνληαη θαη ζην ηέινο ηεο εμαεηίαο αμηνινγνχληαη σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ Πξνγξακκάησλ Γηαρείξηζεο είλαη αλαγθαίν έλα ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο (reporting). Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 

(GIS) έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο θαίξην εξγαιείν γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

4.3.3 Πιεξνθόξεζε ηνπ θνηλνύ θαη δηαβνπιεύζεηο  

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο ζπκκεηνρηθέο δξάζεηο. Δηδηθφηεξα ηα θξάηε-

κέιε θαινχληαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ θαηά ηα επηκέξνπο ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο, θαζψο θαη θαηά ηε 

ζχληαμε ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο. Αθφκα, ηα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνπλ θαη λα ζπκβνπιεχνληαη ην θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ρξεζηψλ, γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 ην ρξνλνδηάγξακκα θαη πξφγξακκα δξάζεσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο, ην αξγφηεξν σο ην 2006 

 ηελ επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ δηαρείξηζεο, ην αξγφηεξν σο ην 

2007 

 ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ην αξγφηεξν σο ην 2008. 

Βάζεη ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Νεξά, ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνσζνχλ ηελ ελεξγφ δεκφζηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο 

ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηα λεξά. Πεληαθφζηα εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη 

πνιίηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηα θχξηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα λεξά θαη ηε ρξήζε ηνπο θαζψο θαη ηηο θχξηεο δξάζεηο ή κέηξα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Μεξηθά απφ ηα νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

 Ζ δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

 Ο δεκηνπξγηθφο δηάινγνο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

 Ζ δηεχξπλζε ηεο απνδνρήο ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο 

πδάησλ 

 Ζ αλάιεςε θνηλήο επζχλεο δηαρεηξηζηψλ θαη θαηαλαισηψλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. 



Σύγκπιζη Νομοθεηικού Πλαιζίος Διασείπιζηρ Υδαηικών Πόπων Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και Ελλάδαρ 

 

 

 
105 

4.3.4  Κνηλή ζηξαηεγηθή εθαξκνγήο – Τπνζηεξηθηηθά όξγαλα 

Ζ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο, θαηά θνηλή νκνινγία φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, 

παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ δηαηχπσζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο. Σν θείκελν απηφ, ζε κεγάιε έθηαζε, παξνπζηάδεη γεληθεπκέλεο 

επηζηεκνληθέο κεζνδνινγίεο, πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηαζαθήληζε θαη επεμεξγαζία 

γηα λα εθαξκνζηνχλ. Πξφζζεηεο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα 

απζηεξνχ θαη απαηηεηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο ηεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο θαη λα ππνβνεζεζνχλ ηα θξάηε-

κέιε ζηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο θαηά ζπλεπή θαη ελαξκνληζκέλν ηξφπν, 

απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε-κέιε, ε 

δηακφξθσζε κηαο θνηλήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθαξκνγή, κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ 

αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ, 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ελαξκνληζκέλσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

ηφρνη ηεο θνηλήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή θαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα, ε θνηλή αληίιεςε θαη πξνζέγγηζε, νη θνηλέο πξνζπάζεηεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, ε αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη πιεξνθφξεζεο, ε αλάπηπμε κηαο 

δηαδηθαζίαο θαζνδήγεζεο κέζσ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, ε δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο κέζσ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

θηλδχλνπ αλεπαξθνχο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή άιισλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα λεξά).  

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζεζπίζηεθαλ: 

 Οκάδα ηξαηεγηθήο, γηα ζπληνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο θαη 

 Θεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ 

θαη απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή: 

 Πηινηηθψλ κειεηψλ εθαξκνγήο 

 πλαληήζεσλ εξγαζίαο ζηα θξάηε-κέιε, θαζψο θαη άιισλ δηεζλψλ 

δηνξγαλψζεσλ. 

Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλήο ζηξαηεγηθήο, αιιά θαη ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα, πεξηνξίδνπλ φλησο ηνλ 

θίλδπλν αλεπαξθνχο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο. Έρνπλ ήδε εθδνζεί ηεχρε κε ηηο βέιηη-

ζηεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ησλ ζεκαηηθψλ 

νκάδσλ εξγαζίαο (Guidance Documents), ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη έρνπλ εξκελεπηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ 

ραξαθηήξα (Αλδξεαδάθεο, 2008). 
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4.4 Αμηνιόγεζε ηνπ εζληθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο 

πδαηηθώλ πόξσλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο νδεγίεο  

4.4.1 Διιεληθή λνκνζεζία πξηλ ην 2000 

Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο γηα ηα λεξά πνπ ππνγξάθεθε ην 1968 ζηα πιαίζηα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έζεζε γηα πξψηε θνξά ηηο γεληθέο αξρέο ηεο βηψζηκεο 

δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο πνηνηηθήο δηάζηαζεο ησλ 

πδάησλ, ην ραξαθηήξα ηνπ λεξνχ σο θνηλνχ νηθνινγηθνχ αγαζνχ ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε 

πξέπεη λα είλαη ιεινγηζκέλε θαη ηζνδίθαηε. Παξάιιεια, εθδφζεθε κηα ζεηξά 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη 

ππνγείσλ πδάησλ. 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ 

απνηειείηαη, ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 80%, απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Οη 

θνηλνηηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, 

ζπλήζσο κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ξπζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ 

απφ ηα νπνία αληιείηαη πφζηκν λεξφ (75/440), ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ 

(80/778), ηε ξχπαλζε απφ ηα απνξξππαληηθά (73/404), ηελ έθρπζε επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ (76/464), ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ λεξψλ γηα 

ηα νζηξαθνεηδή (79/923, 2006/113) θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ησλ ςαξηψλ 

(78/659), ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ (80/68, 2006/118) θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ λεξψλ απφ ηελ ληηξνξχπαλζε πνπ πξνθαιεί ε γεσξγία (91/676).  

ηελ Διιάδα, ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ έγηλε κε ην Νφκν 1650/1986, ζην άξζξν 9 ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη φηη κε 

πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο 

λεξψλ θαη νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο απηψλ ησλ παξακέηξσλ. ην 

άξζξν 10 ηνπ ηδίνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

επηβάιινληαη ζε πθηζηάκελα ή ζε λέα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ζε θάζε 

άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη πηζαλφ λα ππνβαζκίζεη ηα λεξά, θαηά θαηεγνξία θαη 

πεξηνρή, πεξηνξηζκνί θαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Βάζεη δε ησλ 

εμνπζηνδνηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ εμεδφζεζαλ ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ 

ελζσκάησζαλ ηηο πξναλαθεξζείζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο.   

Σν ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ αξρίδεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 70 λα 

ζπδεηείηαη ηφζν ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, φζν θαη ζηε ρψξα καο. ηε δηνίθεζε 

ζρεηηθφ αληηθείκελν ζεζκνζεηείηαη ζην Τπνπξγείν πληνληζκνχ ην 1972 κε ηε 

Γηεχζπλζε Φπζηθψλ Πφξσλ, Δλέξγεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο, θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ίδξπζε ηεο Γηεχζπλζεο Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ θαη Φπζηθψλ 

Πφξσλ (1977). Σν 1983 ε Γηεχζπλζε απηή κεηαθέξεηαη ζην ηφηε Τπνπξγείν 

Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (λπλ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο) θαη ην 1987 νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο Γ/λζεο απηήο ζεζκνζεηνχληαη κε ην Νφκν 1739/87. 
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Ο Νφκνο 1739/1987 απνηέιεζε ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα 

ζεζπίζεσο ελφο ζπζηήκαηνο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. ην λφκν 

απηφλ γίλεηαη κηα ζνβαξή θαη νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα λα εληαρζεί ε δηαρείξηζε 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηνλ ζπλνιηθφ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρψξαο, ρσξίο 

φκσο λα παξακειείηαη θαη ε πεξηβαιινληηθή ηεο δηάζηαζε.  

Αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο ζσζηήο λνκνζέηεζεο θαη ηηο ζχγρξνλεο, ηφηε, 

αληηιήςεηο πεξί νξζνινγηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ν έιιελαο 

λνκνζέηεο πξνζπάζεζε θαη, ελ πνιινίο, θαηάθεξε λα ζεζπίζεη, ζην πξφηππν ηεο 

ζρεηηθήο γαιιηθήο λνκνζεζίαο, έλα νινθιεξσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην σο πξνο ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ην νπνίν κάιηζηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνικεξή 

λνκνινγία ηνπ ηΔ ππήξμε πξσηνπνξηαθφ γηα ηελ επνρή ηνπ. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Νφκνπ 1739/87 ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ 

ζεζκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ ππφβαζξνπ γηα ηελ νξζνινγηθή άζθεζε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Διιάδαο ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν.  

Οη βαζηθέο ηνκέο ηνπ Νφκνπ 1739/87 είλαη νη αθφινπζεο:  

α) πξνεγνχκελε άδεηα γηα θάζε έξγν αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ 

β) αλάγθε πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

γ) δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε 14 πδαηηθά δηακεξίζκαηα (ρήκα 5) θαη  

δ) φξνη πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5: Σα πδαηηθά δηακεξίζκαηα (ΤΒΔΣ, 1988 ) 
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Πίλαθαο 6: Σα πδαηηθά δηακεξίζκαηα (ΤΒΔΣ, 1988 ) 

Σα Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα 

01 Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ 

02 Βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

03 Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ 

04 Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο 

05 Ζπείξνπ 

06 Αηηηθήο 

07 Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο 

08 Θεζζαιίαο 

09 Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

10 Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

11 Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

12 Θξάθεο 

13 Κξήηεο 

14 Νήζσλ Αηγαίνπ 

Παξ‟ φιεο ηηο αγαζέο πξνζέζεηο θαη ηηο πξσηνπνξηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ, ν λφκνο  

1739/1987 απέηπρε ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Ο πνιχπινθνο θαη ηερληθφο ραξαθηήξαο ησλ 

δηαηάμεψλ ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλσζηή δπζιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ηηο ππάξρνπζεο ηνπηθέο ή πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο είραλ σο απνηέιεζκα 

λα κελ ζπζηαζνχλ ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν 

φξγαλα, λα θαζπζηεξήζεη ππεξβνιηθά ε εθπφλεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη λα 

κείλνπλ πξαθηηθά αλεθάξκνζηεο νη δηαηάμεηο πεξί θνζηνινγήζεσο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ χδαηνο θαη πεξί πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.  

Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο πξνζπάζεζε λα εμηζνξξνπήζεη ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ αλαπηχζζνληαο κηα ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηηθή γηα 

ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ηεο Υψξαο λνκνινγία. Ζ ππφζεζε πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο λνκνινγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζρεηηθά κε ηελ 

βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ήηαλ ην έξγν ηεο εθηξνπήο ησλ πδάησλ ηνπ 

πνηακνχ Αρειψνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ θαη θπξίσο ησλ αξδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο Θεζζαιίαο (αθειιαξνπνχινπ, 2006). 

Παξφια απηά ε κεξηθή εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 1739/87, απέδσζε κεγάιν 

παηδεπηηθφ φθεινο, γηαηί δεκηνχξγεζε ηηο δνκέο θαη ηηο εκπεηξίεο εθείλεο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη ρξήζηεο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη ζην 

θχθισκα ηνπ λεξνχ ηελ αλαγθαηφηεηα νξζνινγηθήο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ρξήζεο 

ηνπ. Παξάιιεια, απνθηήζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εκπεηξία ζηελ 

εθαξκνγή θαη παγίσζε ηέηνησλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη αληίιεςε ηνπ είδνπο θαη ηνπ 

κέηξνπ ησλ επεκβάζεσλ πνπ απαηηνχληαη θαη γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Σέινο, 

απνηέιεζε ρξήζηκν ππφβαζξν γηα ηα πξψηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Νφκνπ 3199/2003, πνπ ςεθίζηεθε 

θαη‟ εθαξκνγή ηεο. 

Δηδηθφηεξα κε ην Νφκν 1739/87 πξνβιέπνληαη δηάθνξεο ξπζκίζεηο γηα ηα 

φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ παξάιιεια θαη 

απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ.  
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Σέηνηεο ξπζκίζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Οδεγία Πεξηνρέο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ – 

Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα έρνπλ ήδε νξηζηεί ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 1739/87 (14 

Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα) θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ΔΔ ζε εθαξκνγή ηνπ 

Άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ 

 Οη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ην επίπεδν Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ή 

Γηακεξηζκάησλ (Π.Γ. 60/98), κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αξκφδηα αξρή. 

Οη ππεξεζίεο απηέο, ζχκθσλα κε ην Νφκν 2503/97, κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ, λα δηεπξπλζνχλ θαη λα πεξηιάβνπλ ηπρφλ πξφζζεηεο 

αξκνδηφηεηεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο. ην πιαίζην 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ΤΠΑΝ (Γ΄ 

ΚΠ) έρνπλ εληαρζεί δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππνδνκψλ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην εζληθφ αιιά θαη ην 

θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο πδάησλ 

 Ζ θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο, νη πεξηπηψζεηο 

ηηκνιφγεζήο ηνπ, θαζψο θαη ν θνξέαο θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο θαη είζπξαμεο, 

θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Νφκν 1739/87 (άξζξν 10, παξ. 4), κε 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ 

(ΓΔΤΓ), κε επηζπεχδνληα θνξέα ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

 ηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο 

Πιεξνθνξίαο, ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηεο 

ρψξαο, ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Πιεξνθνξηψλ Πεξηβάιινληνο θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ιήςε θαη 

νξγαλσκέλε θαηαρψξεζε πνζνηηθψλ θαη νξηζκέλσλ πνηνηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ηεο Υψξαο. Χζηφζν, ε 

αληηκεηψπηζε δελ γίλεηαη ζην επίπεδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Οδεγία 

   Σέινο, ν Νφκνο 1739/87 έρεη ζεζκνζεηήζεη ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο έρεη ήδε θαηαξηίζεη δχν πηινηηθά 

ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο θαη 

πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο, ελψ νινθιεξψλεηαη ε ζχληαμε παξφκνησλ 

ζρεδίσλ γηα φια ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ 

ΚΠ. Δπίζεο, ε Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο 

Κξήηεο νινθιήξσζε ην αληίζηνηρν ζρέδην γηα ην πδαηηθφ απηφ δηακέξηζκα. 

Παξάιιεια, θαη άιινη θνξείο πξνρψξεζαλ ζηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο.   
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πκπεξαζκαηηθά ζεκεηψλεηαη φηη παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο θαη δξάζεηο, πνπ έρνπλ ελ κέξεη απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα ππάξρεη 

ζνβαξφ έιιεηκκα ζε ζρέζε κε ην πλεχκα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, 

γηα ην νπνίν ππάξρεη απφιπηε αλάγθε λα θαιπθζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

(Αλδξεαδάθεο, 2008). 

 

4.4.2 Ο Νόκνο 3199/2003 γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 

ε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ εθδφζεθε ν Νφκνο 3199/2003 γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ κε ζηφρν ηελ ελαξκφληζε ηεο Κνηλνηηθήο 

Οδεγίαο ζην ειιεληθφ δίθαην. ε κεγάιν βαζκφ ν Νφκνο 3199/2003 αλαθέξεηαη ζηε 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ θνξέα δηαρείξηζεο κε ηε ζέζπηζε ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Τδάησλ, ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ, ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 

Τδάησλ, ησλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

πκβνπιίσλ Τδάησλ. Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο θαζνξίδνληαη ε 

ζχλζεζε θαη νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο. ην Νφκν γίλεηαη επίζεο ζχληνκε αλαθνξά 

ζηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο (πξνγξάκκαηα κέηξσλ, 

παξαθνινχζεζεο) θαη ηε ρξήζε ησλ πδάησλ (θαλφλεο, αδεηνδνηήζεηο, θφζηνο). 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κηαο εληαίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζην πιαίζην ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ θαη ε 

βειηίσζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απνηεινχλ ζέκαηα πςίζηεο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ην ΤΠΔΥΧΓΔ. χκθσλα κε ην Νφκν 3199/2003 "Πξνζηαζία θαη 

Γηαρείξηζε ησλ Τδάησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000" πξνσζείηαη ε 

απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ε ελίζρπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ κε ζηφρν 

ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο θαη ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληφο ηεο (πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα, πγξφηνπνη, 

ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ ην λεξφ).  

Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ πξνσζήζεθε ε έθδνζε ησλ αθφινπζσλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ: 

 Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 51/8-3-2007 (ΦΔΚ 54 Α’) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ» ζε εθαξκνγή 

ηνπ Άξζξνπ 15, Παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ 3199/2003 

  Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 49139/24-11-2005 (ΦΔΚ 1695 Β/2-12-2005) 

«Οξγάλσζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» 

 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 47630/16-11-2005 (ΦΔΚ 1688 Β/1-12-2005) 

«Γηάξζξσζε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο» 
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 Τπνπξγηθή Απόθαζε 34685/6-12-2005 (ΦΔΚ 1736 Β /9-12-2005) 

«πγθξφηεζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ»  

  Τπνπξγηθή Απόθαζε 26798/22-6-2005 (ΦΔΚ 1736 Β/9-12-2005) 

«Σξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ» 

  Τπνπξγηθή Απόθαζε 23970/20-06-2007(ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 271) 

«Σξνπνπνίεζε ζπγθξφηεζεο Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ» 

 Τπνπξγηθή Απόθαζε 116031/22-5-2007 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 249) 

«πγθξφηεζε Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ»   

  Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Άδεηα ρξήζεο λεξνχ γηα πθηζηάκελα 

δηθαηψκαηα ρξήζεο λεξνχ». 

Μέζσ ησλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο ζπγθξνηήζεθαλ 

κε ηελ αξ. oηθ. 47630/16-11-2005 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1688 Β/11-12-

2005) θαηά εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 4 ηνπ Νφκνπ 

3199/2003, ζα αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ αλά Πεξηθέξεηα. χκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 5 ηνπ Νφκνπ 

3199/2003 νη αξκνδηφηεηεο αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ: 

 ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ππνβάζκηζεο 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, ηελ αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε 

ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ξχπαλζεο απφ ηηο 

νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ άληιεζε 

λεξνχ απφ ηνπο πδξνθφξνπο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο, ην κεηξηαζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζίεο  

 ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ησλ 

καθξνρξφλησλ θαη κεζνρξφλησλ πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο 

ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ 

 ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ρεδίσλ Γηαρείξηζεο θαη Πξνγξακκάησλ 

Μέηξσλ γηα ηηο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ αλά Πεξηθέξεηα 

 ζηελ επηβνιή κέηξσλ πξνζηαζίαο ππφγεησλ πδάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

απμεηηθψλ ηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο  

 ζηελ έθδνζε θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο αδεηψλ ρξήζεο λεξνχ 

 ζηελ επηβνιή πξνζηαηεπηηθψλ γηα ηα χδαηα πεξηνξηζκψλ, ζε πθηζηάκελα ή 

λέα έξγα πνπ είλαη πηζαλφ λα ππνβαζκίζνπλ ηα χδαηα. 
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4.4.2.1 Βαζηθέο αξρέο ηνπ Νόκνπ 3199/2003 

Ο λφκνο 3199/2003 παξέρεη έλαλ ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκφ 14 Πεξηνρψλ 

Λεθαλψλ Πνηακψλ (River Basin Districts) ζχκθσλα κε ηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο ηεο 

ρψξαο, ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε 

χδαηνο ζηελ Διιάδα. Χο Πεξηνρή Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ νξίδεηαη ε ζαιάζζηα 

ή ρεξζαία έθηαζε πνπ απνηειείηαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο γεηηνληθέο ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακνχ καδί κε ηα ζπλαθή ππφγεηα θαη παξάθηηα χδαηα θαη ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη (δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3, Παξαγξάθνπ 1) σο ε βαζηθή κνλάδα 

δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακνχ. ε απηφ ην πιαίζην, νη πεξηθεξεηαθνί 

θαηάινγνη θαη ηα πκβνχιηα Όδαηνο ζα θαζηεξσζνχλ κέζα ζε θάζε Πεξηνρή 

Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ, κε ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60 ζε 

επίπεδν ιεθαλψλ. Ο Νφκνο 3199/03 ελζσκαηψλεη επίζεο ηηο δεκφζηεο απαηηήζεηο 

ζπκκεηνρήο ηεο Οδεγίαο 2000/60 κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ησλ εζληθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Όδαηνο θαη εξεπλά ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο επηινγέο 

γηα ηνπο λνκηθνχο κεραληζκνχο ζπληνληζκνχ γηα ηνπο δηαζπλνξηαθνχο πνηακνχο. Οη 

βαζηθέο αξρέο ηνπ Νφκνπ 3199/2003 ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Οινθιεξσκέλε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

 Αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πδάησλ θαζψο θαη 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο κε βάζε ηελ αξρή «ν 

ξππαίλσλ πιεξψλεη», αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ θαη ηα θνηλσληθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάθηεζεο, θαζψο θαη νη 

γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο 

 πκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ  

 Έληαμε, ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ φισλ ησλ 

θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ λεξνχ. 

 

4.4.2.2 Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Νόκνπ 3199/2003 

 Οη αξκνδηφηεηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο θάζε ιεθάλεο απνξξνήο 

αλήθνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο νπνίαο εθηείλεηαη. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ιεθάλε απνξξνήο εθηείλεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα 

πεξηζζνηέξσλ Πεξηθεξεηψλ, νη αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ θνηλνχ 

 Σν Πξφγξακκα Μέηξσλ θαη ην Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ απνηεινχλ ππνρξεσηηθά κέξε ηνπ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

 Κάζε Πεξηθέξεηα θαηαξηίδεη Πξφγξακκα Δηδηθψλ Μέηξσλ θαηά ηεο 

ξχπαλζεο ησλ πδάησλ απφ κεκνλσκέλνπο ξχπνπο ή νκάδεο ξχπσλ πνπ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ 

 Ζ ζχληαμε Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Κεληξηθήο 
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Τπεξεζίαο Τδάησλ. Ζ ίδηα Τπεξεζία επεμεξγάδεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο 

ηηκνιφγεζεο θαη θνζηνιφγεζεο ησλ πδάησλ θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζή 

ηνπο 

 Σν ρέδην Γηαρείξηζεο εθπνλείηαη απφ θάζε Πεξηθέξεηα γηα ηηο ιεθάλεο 

απνξξνήο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεχζπλζε Τδάησλ 

 Κάζε ρξήζε πδάησλ πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ αεηθνξηθή θαη ηζφξξνπε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη λα δηαζθαιίδεη ηε 

καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία ησλ πδάησλ, ηελ επάξθεηα ησλ απνζεκάησλ 

ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ γίλεηαη κε βάζε ηα φξηα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ 

 Γηα ηελ παξνρή λεξνχ, ηε ρξήζε λεξνχ θαη ηελ εθηέιεζε έξγνπ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε πδαηηθψλ πφξσλ, απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία εθδίδεηαη απφ 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

 ε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε ξχπαλζε ή άιιε 

ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ ή παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζνβαξφηεηα 

ηεο παξάβαζεο. ε επηρεηξήζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ ξχπαλζε 

ή άιιε ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλή ή αθφκε 

θαη νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 Δθηφο απφ ηηο δηνηθεηηθέο, πξνβιέπνληαη θαη πνηληθέο θπξψζεηο, ζε 

πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ησλ πδάησλ ή παξαβηάζεσο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ. 

 

4.4.2.3 Σν δηνηθεηηθό πιαίζην ηνπ Νόκνπ 3199/2003  

Μία βαζηθή πξφθιεζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηα 

πιαίζηα ηεο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία 2000/60 ππήξμε ε εθκεηάιιεπζε 

πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαζψο θαη ε εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο κε ηαπηφρξνλε απνθπγή ηεο αιιεινεπηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ.  

Μέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3199/2003, ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ξπζκίδνληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ην Νφκν 

1739/1987. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ππήξμε ε 

πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ θαη ηειηθά ε δπζθνιία ζπληνληζκνχ ησλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζε εζληθφ επίπεδν ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 7 

αξκφδηνη θνξείο, (ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα αγξνηηθή ρξήζε, ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο γηα ηελ χδξεπζε (εθηφο απφ ηηο 

πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ αξκφδην ήηαλ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.), 
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ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο γηα ηε βηνκεραληθή θαη ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε θαη ην ζπληνληζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνίεζεο, ρξήζεο, θαη πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ζηηο κεηαθνξέο, 

ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα ηηο αζιεηηθέο ρξήζεηο θαη ν Δ.Ο.Σ. γηα ηακαηηθέο θαη 

ρξήζεηο αλαςπρήο), κε ηηο αληίζηνηρεο λνκαξρηαθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο.  

Ζ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία Πιαίζην ελ κέξεη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Νφκν 3199/2003. Γεληθά, έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ είλαη φηη πιένλ θαζνξίδνληαη ζαθψο νη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο 

θνξέσλ, ζπγθξνηνχληαη θαηλνχξγηα φξγαλα, ηφζν ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, φζν θαη ζε 

Δζληθφ επίπεδν, θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα απνθπγήο ησλ αιιεινεπηθαιχςεσλ. 

Πίλαθαο 7: Φνξείο, όξγαλα θαη αξκνδηόηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ Νόκνπ 3199/2003 

(Αζεκαθόπνπινο, 2005) 
 

 

ε φ,ηη αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Οδεγίαο, ζχκθσλα κε ην Νφκν 

3199/2003, ν θνξέαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ βεκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο γηα θάζε ιεθάλε απνξξνήο πνηακνχ (εθηίκεζε βαζκνχ αλάθηεζεο 

θφζηνπο, πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο θαη νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο κέηξσλ θιπ.) είλαη 

νη Γηεπζχλζεηο Τδάησλ Πεξηθέξεηαο. ην Άξζξν 12 νξίδεηαη φηη νη γεληθέο 

δηαδηθαζίεο, ε κέζνδνο θαη ηα επίπεδα αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ χδαηνο απφ 

ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο, δειαδή νη βαζηθέο αξρέο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, 

απνθαζίδνληαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τδάησλ, κε εηζήγεζε ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο Τδάησλ. Χο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην απηφ θαζνξίδνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο (πηέζεηο – επηπηψζεηο ρξήζεσλ λεξνχ), ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ηα θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάθηεζεο, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα θιηκαηηθά θαη 

γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο.  
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ε φ,ηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ν Νφκνο 3199/2003 

νξίδεη φηη απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν 

πεξηθέξεηαο. πγθεθξηκέλα: 

 ε εζληθφ επίπεδν ζπγθξνηείηαη Δζληθφ πκβνχιην Τδάησλ, φπνπ 

αληηπξνζσπεχνληαη φινη νη θνξείο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο (π.ρ. θφκκαηα, Δ.Ν.Α.Δ., Γ.Δ.Ζ, 

Δ.Γ.Δ.Τ.Α, ΗΝ.ΚΑ., ΔΘ.Η.Α.Γ.Δ, Δ.Κ.Θ.Δ), θαζψο θαη κε θπβεξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο. ηφρνο είλαη ε ζπδήηεζε/αμηνιφγεζε ηεο 

εηήζηαο έθζεζεο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τδάησλ ζηε 

Βνπιή ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο 

 ε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ζπγθξνηείηαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Τδάησλ, 

φπνπ εθπξνζσπνχληαη νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, νη Σνπηθέο Δλψζεηο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, νη Δλψζεηο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, νη 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο-Απνρέηεπζεο νη θνξείο δηαρείξηζεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, νη Γεληθνί Οξγαληζκνί Δγγείσλ Βειηηψζεσλ 

θιπ. Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Τδάησλ γλσκνδνηεί πξηλ απφ ηελ έγθξηζε 

ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ελψ εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ ζηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα θάζε ζέκα δηαρείξηζεο πνπ ππνβάιιεηαη 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν απνηειεί επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο 

Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ 

θνηλνχ γηα δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην πξφγξακκα 

εξγαζηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξία 

ρξφληα πξηλ απφ ηελ αξρή ηεο πινπνίεζήο ηνπ θαζψο θαη ηα Πξνγξάκκαηα 

Μέηξσλ. 

Ζ Οδεγία 2000/60 δεκηνπξγεί έλα λέν θαη δπλακηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ δεκηνπξγψληαο ην πιαίζην γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπο ζην 

επίπεδν ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο.  

ην πιαίζην απηφ, ε δηακφξθσζε ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ απνηειεί κία δεχηεξε 

ζεκαληηθή πξφθιεζε, σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

απνδνρή. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά απαξαίηεηε ηφζν ηε δηαθάλεηα ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο φζν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ αλάθηεζήο ηνπο. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλσλ δηαδηθαζηψλ δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο, ηφζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο εθαξκνγήο ηνπο (Αζεκαθφπνπινο, 2005). 
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4.5 Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 51/8.3.2007  

Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 51/8.3.2007 (ΦΔΚ 54 Α΄), ην νπνίν ελαξκνλίδεη 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, επηδηψθεηαη ε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία 

θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ, ησλ 

κεηαβαηηθψλ, ησλ παξάθηησλ θαη ππφγεησλ λεξψλ) ηεο ρψξαο. ηφρνο ηνπ 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο απηνχ, είλαη ε πιήξεο ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ 

ξπζκίζεσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ ζην Δζληθφ Γίθαην. 

Δηδηθφηεξα, δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη θαζνξηζκφ θαη έληαμε 

πδάηηλσλ ζσκάησλ ζε απηέο 

 Πξνζδηνξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ 

 Δθηίκεζε πηέζεσλ θαη αλάιπζε επηπηψζεσλ  

 Οηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο χδαηνο 

 χληαμε Δζληθνχ Μεηξψνπ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

 Πξνζδηνξηζκφο θαη πξνζηαζία πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφιεςε πφζηκνπ χδαηνο  

 Καηάξηηζε ρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ Τδαηηθψλ 

Γηακεξηζκάησλ 

 χληαμε θαη εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Παξαθνινχζεζεο 

 χληαμε Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ θαηά ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ  

 Γεκνζηνπνίεζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 

 Δθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ / Τπνβνιή Δθζέζεσλ ζηελ Δπηηξνπή ΔΚ. 
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5. ΑΝΑΛΤΖ 

 

5.1 Δηδηθέο όςεηο ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζπλδέεηαη αλακθίβνια κε κεγάιν αξηζκφ ζεκάησλ. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, ηξία θξίζηκα ζέκαηα, φπσο απηά άιισζηε πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

Οδεγία 2000/60 θαη ην Νφκν 3199/2003 ελαξκφληζεο πξνο απηήλ, πνπ επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ηελ νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε 

ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, ην ρέδην Γηαρείξηζεο, πνπ απνηειεί ην θπξηφηεξν εξγαιείν 

πξνψζεζεο ηεο θαη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ κε ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο θαιήο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

πδάησλ. 

α) Γηνηθεηηθέο θαη Υσξηθέο φςεηο ηεο δηαρείξηζεο 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία ην θαηαιιειφηεξν ρσξηθφ επίπεδν δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο δηαρείξηζεο είλαη απηφ ηνπ Γηακεξίζκαηνο Τδξνγξαθηθψλ Λεθαλψλ, 

ή θαηά ηελ ίδηα ηελ νξνινγία ηεο Οδεγίαο ε Πεξηνρή Λεθάλεο Απνξξνήο. Γηα ηνλ 

ειιεληθφ ρψξν απηφ ζα ζήκαηλε ηε δηακνίξαζε ηνπ ζε 5-7 Γηακεξίζκαηα θαη ηε 

ζπγθξφηεζε κηαο δηνηθεηηθήο δνκήο, ε νπνία ζα ππεξβαίλεη ηηο θιαζζηθέο δηνηθεηηθέο 

δηαηξέζεηο, ήηνη ζα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ θξίζηκε ρσξηθή κνλάδα 

δηαρείξηζεο πνπ είλαη ην Γηακέξηζκα Τδξνγξαθηθψλ Λεθαλψλ. χκθσλα κε ην Νφκν 

3199/2003 ε πδαηηθή/ρσξηθή πξαγκαηηθφηεηα πξνζαξκφζηεθε ζηηο πθηζηάκελεο 

δηνηθεηηθέο δηαηξέζεηο, κέζσ ηεο ππαγσγήο ησλ επηκέξνπο ιεθαλψλ απνξξνήο ζηελ 

αξκνδηφηεηα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν δηαρείξηζεο ζέηεη εξσηήκαηα ζπκβαηφηεηάο ηνπ κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

νδεγίαο, δειαδή νξηζκέλα δεηήκαηα νξζήο ελαξκφληζεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πξνο 

απηήλ. 

β) Σν ρέδην Γηαρείξηζεο  

Σν ρέδην Γηαρείξηζεο απνηειεί ην θαη‟ εμνρήλ εξγαιείν πάλσ ζην νπνίν ζα 

ζηεξηρζνχλ νη πνιηηηθέο, ηα κέηξα θαη νη απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θάζε Γηακεξίζκαηνο. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ηνπ Γηακεξίζκαηνο ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εκθαλίδεη ε δεζκεπηηθφηεηα πνπ ζα πξνζδνζεί ζην ρέδην 

Γηαρείξηζεο, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε ησλ θάζε κνξθήο αδεηψλ ρξήζεο 

χδαηνο, αδεηψλ εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη αδεηψλ 

πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε ρξήζε χδαηνο.  
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γ) Ζ Καιή Οηθνινγηθή Καηάζηαζε ησλ Τδάησλ 

Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο θαηλνηνκίεο ηεο Οδεγίαο είλαη ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο 

ηεο θαιήο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ, ε επίηεπμε ηεο νπνίαο ζπληζηά 

ζεκειηψδε ζηφρν, άκεζα ζπλαξηφκελν κε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπο. Ο ζηφρνο 

ηεο θαιήο νηθνινγηθήο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ζπλαξηάηαη αθ‟ ελφο κε ηελ επηδίσμε 

εηζαγσγήο κηαο πην νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο (αληί ηεο ηνκεαθήο) θαη αθεηέξνπ 

κε ηελ πηνζέηεζε κηαο πην επέιηθηεο λνκνζεζίαο. 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο λνκηθήο ζεσξίαο, ε έλλνηα ηεο θαιήο νηθνινγηθήο 

θαηάζηαζεο απνηειεί έλα είδνο λνκηθήο ζηαζεξάο (λνκηθνχ γλψκνλα), ε νπνία 

επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ πξνο ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο, 

αθήλνληαο σζηφζν έλα ζηνηρείν αβεβαηφηεηαο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο.  

 

5.2 Οη εμνπζηνδνηηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 3199/2003 

Ο Νφκνο 3199/2003 γηα ηελ «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ» 

πεξηιακβάλεη κία δέζκε κεηαβαηηθψλ θαη εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ. Πξφθεηηαη γηα 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ηζρχ πξνγελέζηεξσλ 

λνκνζεηεκάησλ θαη ηνπ άξζξνπ 15 πνπ πεξηιακβάλεη εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηνπο 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο Τπνπξγνχο γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εμνπζηνδνηήζεηο πεξηέρνληαη, θαηά ηξφπν κάιηζηα 

πιεζσξηθφ, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ (άξζξα 3 παξ. 5, 4 παξ. 2, 4 παξ. 

4, 5 παξ. 2, 5 παξ. 3, 5 παξ. 4, 5 παξ. 6, 6 παξ. 5, 11 παξ. 2, 11 παξ. 3, 12, 13 παξ. 5).  

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

Απφ ηηο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηνλ Νφκν 3199/2003 έσο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2005 δελ είρε ελεξγνπνηεζεί νπζηαζηηθά θακία, κε απνηέιεζκα ε 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ λα είλαη αδχλαηε. Ζ ελ ιφγσ δπζιεηηνπξγία παξαηεξείηαη 

ζπρλά, αθνχ ε έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ επηρεηξείηαη ζπλήζσο απνζπαζκαηηθά 

θαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε. ε κία επλνκνχκελε πνιηηεία ζα έπξεπε σζηφζν ε 

θπβέξλεζε, ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, λα πξνσζεί ηελ έθδνζή ηνπο 

πξνγξακκαηηζκέλα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. Γηαθνξεηηθά, ε πνιηηηθή πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζην λφκν παξακέλεη αλελεξγήο.  

Αλ ε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ απνβιέπεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ πξνο ην 

θνηλνηηθφ δίθαην, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, ε κε έγθαηξε έθδνζε, ηνπιάρηζηνλ ησλ 

βαζηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, αλαηξεί νπζηαζηηθά ηελ εθπιήξσζε ηεο 

ππνρξεψζεσο ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο λα νξγαλψζεη θαη λα εγγπεζεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή  ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ. Σν πξφβιεκα είλαη  

εληνλφηεξν, αλ κηα Οδεγία πεξηιακβάλεη, φπσο  ζπκβαίλεη κε ηελ Οδεγία-Πιαίζην 

2000/60, σο επί ην πιείζηνλ γεληθνχο θαη φρη ιεπηνκεξείο θαλφλεο.  
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Δθφζνλ ζπληξέρνπλ απηνί νη φξνη, ε ελαξκφληζε ηνπ εζληθνχ πξνο ην θνηλνηηθφ 

δίθαην είλαη νλνκαζηηθή θαη πεξηγξάθεη ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004, ε 

Διιάδα έπξεπε λα έρεη δηαβηβάζεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ θαηάινγν κε ηηο 

αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οδεγίαο.  

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο   

Οη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λφκνπ πξνθαινχλ πιήξε ζχγρπζε. 

ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη ελ πξψηνηο θάηη απηνλφεην. Κάζε δηάηαμε ηεο 

πξνγελέζηεξεο λνκνζεζίαο πνπ αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ ή αλάγεηαη 

ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη εηδηθά απφ απηφλ θαηαξγείηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. 

Δίλαη φκσο εμαηξεηηθά δχζθνιν, αλ φρη αλέθηθην,  λα δηαπηζησζεί ηη ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί θάζε θνξά σο ηζρχνλ δίθαην. Ζ ινγηθή ηνπ Νφκνπ 3199/2003 γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηεξίδεηαη πξνερφλησο ζηελ «πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο», 

ελψ ν λφκνο 1739/1987 «Γηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ζηεξίδεηαη ζην «πδαηηθφ δηακέξηζκα». Οη νξγαλσηηθέο ζηαζεξέο πνπ δηαηξέρνπλ ην 

πξνγελέζηεξν θαη ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο, 

επνκέλσο είλαη δχζθνιν λα δηαπηζηψζνπκε δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχνληνο δηθαίνπ πνπ 

αληίθεηληαη πξνο ηνπο νξηζκνχο ηνπ Νφκνπ 3199/2003. Δπίζεο είλαη δχζθνιν λα 

δηαπηζησζνχλ νη θαηαξγεκέλεο δηαηάμεηο. 

ηε δεχηεξε πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 νξίδεηαη φηη, ψζπνπ λα αξρίζνπλ λα 

ηζρχνπλ νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθδνζνχλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε 

ηνπ λένπ λφκνπ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην ίδην αληηθείκελν. Έηζη 

εμαθνινχζεζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα ηζρχνπλ δηαηάμεηο θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε άιιε ινγηθή, ελ πνιινίο αληίζεηε κε ηε ινγηθή πνπ 

δηέπεη ην Νφκν 3199/2003. Δπνκέλσο απηή ε ξχζκηζε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

εθαξκνζζεί ζηελ πξάμε.  

 

5.3  Ζ Οδεγία θαη ε απξόζθνξε ελζσκάησζή ηεο  

ηελ θαλνληζηηθή ξεπζηφηεηα θαη αζάθεηα πνπ επηθέξεη ν Νφκνο 3199/2003 

πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ην γεγνλφο, φηη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη επηινγέο ηεο 

Οδεγίαο 2000/60 θαίλεηαη λα είλαη απξφζθνξεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο αμηφπηζηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηε ρψξα καο. Αξθεί 

λα ζεκεησζεί φηη ε δνκή ηεο ζηεξίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη φρη 

ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα. H ρψξα καο δηαζέηεη βέβαηα ιεθάλεο απνξξνήο πδάησλ, έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ πδάηηλνπ πινχηνπ ηεο ζα κπνξνχζε φκσο λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν δηαρείξηζεο κφλν κε βάζε ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα. Σα πην 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πξνζθέξνπλ ηα λεζηά καο, κηθξά θαη κεγάια, πνπ 

ιφγσ ηεο γεσθπζηθήο δηακφξθσζήο ηνπο δελ δηαζέηνπλ ιεθάλεο απνξξνήο. 
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Δίλαη ινηπφλ απνξίαο άμηνλ, πψο θαηά ηε καθξφρξνλε εθπφλεζε ηεο Οδεγίαο 

δελ πξνβιήζεθαλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο καο θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ξπζκίζεηο ζηελ Οδεγία πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ κε ηελ πηνζέηεζε ελφο δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα είρε σο βάζε αθελφο ηηο 

ιεθάλεο απνξξνήο θαη αθεηέξνπ ηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα.  

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην 2000/60 γηα ηελ επίηεπμε θαιήο 

πνηφηεηαο πδάησλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνυπνζέηεη ηελ 

πινπνίεζε δηαθξηηψλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ, πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία. Σα 

αξρηθά πεξηζζφηεξν πηεζηηθά απφ άπνςε ρξφλνπ ελδηάκεζα ζηάδηα απνξξένπλ απφ ηα 

άξζξα 3, 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο θαη αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζµφ ησλ επηµέξνπο 

ιεθαλψλ απνξξνήο, ηηο κειέηεο ησλ πηέζεσλ, ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

παξαµέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ζε θάζε πδαηηθή πεξηθέξεηα. 

Δπί πιένλ έσο ην 2006  ζα έπξεπε λα είραλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ηα πξνγξάµµαηα 

παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ (άξζξν 8). ε φηη αθνξά ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 3, ε Διιάδα έρεη ππνβάιεη µέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήµαηνο WISE (Water Information System of Europe) φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξηζµφ ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο (45 Λεθάλεο 

Απνξξνήο) θαη ησλ Πεξηνρψλ Λεθαλψλ Απνξξνήο (14 Τδαηηθά ∆ηαµεξίζµαηα) µε 

ηελ πξνζάξηεζε θαη ησλ ππφγεησλ αιιά θαη ησλ παξάθηησλ πδάησλ ζε απηά. Δπίζεο 

έρoπλ ππνβιεζεί πιεξνθνξίεο γηα ηηο αξµφδηεο αξρέο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

Λεθαλψλ Απνξνήο θαη ησλ Πεξηνρψλ Λεθαλψλ Απνξξνήο (Τδαηηθά ∆ηαµεξίζµαηα) 

θαη γηα ηηο ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο γηα ηα δηαθξαηηθά λεξά. Παξαηεξήζεθε 

θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε µε ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ  άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο, 

δειαδή ηνλ θαζνξηζµφ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, ηνλ 

θαζνξηζµφ ησλ ηχπσλ θαη ησλ ηππνραξαθηεξηζηηθψλ ζπλζεθψλ αλαθνξάο γηα ηα 

επηθαλεηαθά λεξά, ηνλ πξνζδηνξηζµφ πηέζεσλ θαη επηπηψζεσλ ζηα επηθαλεηαθά θαη 

ππφγεηα λεξά. Δπίζεο κε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ππνβιήζεθαλ νη απαηηνχµελεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνµηθή αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ χδαηνο ζε θάζε πεξηνρή 

ιεθάλεο απνξξνήο. 

 

5.4 Σα πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ 3199/2003 

Ζ νδεγία 2000/60 φπσο πξναλαθέξζεθε αθνινπζψληαο ηηο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζέζπηζε κηα ζεηξά γεληθψλ 

αξρψλ θαη κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ νπνία ηα Κξάηε 

Μέιε έπξεπε λα κεηαθέξνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην κέρξη ην ηέινο ηνπ 2003. Ζ 

Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζή ηεο απηή, ζέζπηζε ην λφκν 

3199/2003 γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, ε εθαξκνγή φκσο ηνπ νπνίνπ 

απνδεηθλχεηαη πξνβιεκαηηθή ζε ζρέζε ηφζν κε ην θνηλνηηθφ φζν θαη κε ην εζσηεξηθφ 

δίθαην.   
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Ζ Διιάδα θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2000/60, δηφηη πηνζέηεζε 

κελ ηνλ λφκν 3199/2003 (ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε νπζηαζηηθά ηνλ λφκν 1739), αιιά 

δελ εμέδσζε φιεο ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

παξαπεκθζεί ην 2005 ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ, ππφζεζε 

2005/2226). Δλψ αλακελφηαλ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε απφ ην ΓΔΚ, κφιηο ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2007 θαη κε ηξία ρξφληα θαζπζηέξεζε, εθδφζεθε ην αλαγθαίν Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 51/2007 γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 

(Κάιιηα, 2007). 

 Ο λφκνο 3199/2003 ελζσκάησζε πιεκκειψο ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ζην 

ειιεληθφ εζσηεξηθφ δίθαην, κεηαμχ άιισλ, δηφηη: 

α) παξέιεηςε λα κεηαθέξεη κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο, νξηζκψλ: 

i) ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ (16
νο

 νξηζκφο ηνπ άξζξνπ 2, αξρή ή αξρέο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνο 2 ή παξάγξαθνο 3) 

ii) ΡΤΠΟ (31
νο

 νξηζκφο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην) 

iii) ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΑ ΤΠΟΓΔΗΑ ΤΓΑΣΑ (32
νο

 νξηζκφο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην) 

iv) ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ (34
νο

 νξηζκφο ηνπ άξζξνπ 2 θαη 

ζεζπίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ ηεο Οδεγίαο) 

v) ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ (36
νο

 νξηζκφο ηνπ άξζξνπ 2 θαη 

αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ απνξξίςεσλ θαη ησλ εθπνκπψλ ζηα επηθαλεηαθά 

χδαηα ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ εθηίζεηαη ζην άξζξν 10 ηεο 

Οδεγίαο Πιαίζην) 

vi) Νεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε: ε ίδηα έλλνηα φπσο 

θαη ζηελ νδεγία 80/778/ΔΟΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 

98/83/ΔΚ ( 37
νο

 νξηζκφο ηνπ άξζξνπ 2) . 

β) παξέιεηςε λα κεηαθέξεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ Οδεγία 

πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη εκπεξηέρνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο πιαίζην  

γ) θαζπζηέξεζε ε έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πεξηνρήο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ, γηα ηελ 

αλάθηεζε θφζηνπο γηα ππεξεζίεο χδαηνο θαη γηα ηνλ αλαιπηηθφ θαζνξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ κέηξσλ θαη ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη δελ 

πξνβιέθζεθε νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο γηα ην ζρέδην 

δηαρείξηζεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ (αθειιαξνπνχινπ, 2006).  

Μηα αθφκε βαζηθή έιιεηςε είλαη φηη δελ πξνζδηνξίζζεθαλ εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο νη Πεξηνρέο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ (ΠΛΑΠ) θαη 

δελ εμαζθαιίζζεθαλ νη θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο, θάηη πνπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο ζα έπξεπε λα έρεη γίλεη σο ηα ηέιε ηνπ 2003.  
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Υσξίο ηνλ νξηζκφ ησλ ΠΛΑΠ ηα βαζηθφηεξα βήκαηα πινπνίεζεο ηεο Οδεγίαο-

Πιαίζην γηα ην λεξφ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνρσξήζνπλ. Δπηά ρψξεο  ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζπζηέξεζαλ λα νξίζνπλ ηηο ΠΛΑΠ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

Γαιιία, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θίλεζε δηαδηθαζία 

παξάβαζεο θαη έζηεηιε ζηε ρψξα καο πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή (2005/2033) γηα κε 

ζπκκφξθσζε κε ην άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο.  

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (22/07/2007, Βξπμέιιεο), ε Διιάδα 

ππέβαιε θαζπζηεξεκέλα ηελ έθζεζή ηεο ζρεηηθά κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην. 

ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2008 ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, κε εθπνλψληαο, γηα θάζε Πεξηνρή 

Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ ε νπνία βξίζθεηαη ζην έδαθφο ηεο, αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, επηζθφπεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ θαη νηθνλνκηθή 

αλάιπζε ηεο ρξήζεο χδαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

παξαξηεκάησλ II θαη III ηεο Οδεγίαο 2000/60, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη 

απφ ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 1, ηεο νδεγίαο απηήο, ελψ κε ππνβάιινληαο ζπλνπηηθέο 

εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλαιχζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηάηαμε απηή, παξέβε θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 15, παξάγξαθνο 2, ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο.  

 ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ν Νφκνο 3199/2003 κεηαθέξεη ηελ επζχλε 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη νξίδεη κηα λέα δηνηθεηηθή δνκή πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ίδξπζε λέσλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Πξνβιέπεηαη έηζη ε ιεηηνπξγία Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ θαη ε ζχζηαζε 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ θαη ηνπ Δζληθνχ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ 

Τδάησλ. Σξνπνπνηνχληαη επίζεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ. Ζ δνκή απηή είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ 

πξνέβιεπε ν πξνεγνχκελνο λφκνο 1739/1987. Δίλαη ζαθέο φηη πξηλ ιεηηνπξγήζνπλ 

απηά ηα φξγαλα δε κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ελεξγφ θαη ιεηηνπξγηθφ λφκν. Ο Νφκνο 

1739/1987 πνπ επίζεο πξνέβιεπε αιιαγέο ζηε δνκή ηεο δηαρείξηζεο έκεηλε 

νπζηαζηηθά αλελεξγφο θαζψο νπδέπνηε εθδφζεθαλ φια ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη 

νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
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5.4.1 Ο Νόκνο 3199/2003 θαη ην εζσηεξηθό δίθαην 

Οη ξπζκίζεηο ηνπ λένπ λφκνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρηθή απνπζία ησλ 

αλαγθαίσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ, δεκηνχξγεζαλ ακθηβνιίεο 

σο πξνο ην ηειηθψο εθαξκνζηέν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, εηδηθά φζνλ αθνξά ην κείδνλ 

δήηεκα ηεο ππνρξέσζεο ππάξμεσο επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα 

νπνηνπδήπνηε έξγνπ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. πσο πξναλαθέξζεθε, ν λφκνο 

3199/2003 πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο. Καη' αξρήλ ν λφκνο ζπκκνξθνχκελνο 

µε ηελ Οδεγία, κεηαζέηεη ηελ ππνρξέσζε γηα νινθιήξσζε ηνπ πδαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ζηα ηέιε ηνπ 2009. Δπίζεο δελ ηίζεηαη δήηεκα αληίζεζεο ηνπ κε ην λφκν 1739/1987 

πνπ πξνβιέπεη φηη ζα έπξεπε λα έρνπλ ήδε εθπνλεζεί πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ζε 

επίπεδν πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη ζπλερίδεη λα ηζρχεη. Αθφκε φκσο θαη αλ 

ζεσξεζεί φηη ε ξχζκηζε ηνπ λένπ λφκνπ είλαη εηδηθφηεξε ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη 

δελ θαηαξγεί ηελ πξνεγνχκελε, εθφζνλ ππάξρεη ζην λφκν 3199/2003 κεηαβαηηθή 

δηάηαμε πνπ εμαξηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Νφµνπ απφ ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. 

Ζ παξαδνρή απηή δελ παξαβηάδεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο γηα παξνρή ζηα 

θξάηε µέιε ελφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηνλ πδαηηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ, δηφηη ζχκθσλα µε ην άξζξν 176 ΔΚ 

αιιά θαη ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηα 

κέηξα πνπ ζεζπίδεη ε Κνηλφηεηα ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

εκπνδίδνπλ ηα Κξάηε Μέιε λα δηαηεξνχλ θαη λα ζεζπίδνπλ κέηξα εληζρπκέλεο 

πξνζηαζίαο. πλεπψο ε ζπληαγκαηηθή απαίηεζε γηα άκεζε χπαξμε ζρεδηαζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί έλα έξγν δηαρεηξίζεσο πδαηηθψλ πφξσλ, είλαη απνιχησο 

ζχκθσλε µε ην θνηλνηηθφ δίθαην, σο εζσηεξηθφ κέηξν απμεκέλεο πξνζηαζίαο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ. 

Ζ ρψξα µαο, φπσο ζε πνιιέο ζεηξέο δεηεκάησλ έηζη θαη ζηo δήηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ εθπφλεζε 

πξνγξακκάησλ θαη ζην ζρεδηαζκφ. Παξάιιεια, ε πάξνδνο ηνπ ρξφλνπ, νη θιηκαηηθέο 

κεηαβνιέο θαη ε έληνλε αλάπηπμε πνιιψλ πεξηνρψλ πξνθαινχλ ζεκαληηθή αχμεζε 

ηεο δήηεζεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ πδξνδφηεζε κηθξψλ θαη κεγάισλ πφιεσλ ελψ 

νδεγνχλ ζε έξγα αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ απνζπαζκαηηθά θη απξνγξακκάηηζηα. 

Πέξα απφ ηελ δηθαζηηθή εκπινθή παξφκνησλ έξγσλ, ηίζεηαη έληνλα ην δήηεκα ηεο 

θαηαζπαηάιεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε βάξνο ησλ επφκελσλ γελεψλ. Σα ζρεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ ζα δηαηππσζνχλ ζην άκεζν κέιινλ, ζα απεπζχλνληαη ζε φινπο: ζηo 

λνκνζέηε, ζηε δηνίθεζε (Κεληξηθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε, κειεηεηέο) θαη ζηo 

δηθαζηή θαη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη θαηάιιειεο πεηζηηθέο απαληήζεηο 

(αθειιαξνπνχινπ, 2006). 
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5.5 Οη ππνρξεώζεηο πξώηεο πξνηεξαηόηεηαο κέρξη ην 2006 γηα ηελ Διιάδα 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ κέρξη ην 2006 

ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ 

κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε-ηππνπνίεζε κεζνδνινγίαο θαη εθαξκνγή αμηφπηζησλ 

θαη νηθνλνκηθά εθηθηψλ νηθνινγηθψλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο ηππνινγίαο ησλ παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθψλ πδάησλ 

θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο - γηα θάζε ηχπν - ησλ ζπλζεθψλ αλαθνξάο 

(ππνρξέσζε 2004). 

  Δπηπξφζζεηα, ζηελ παξνχζα θάζε ζηελ Διιάδα δελ είλαη δπλαηή ε 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πδάησλ απφ ηα Κξαηηθά Δξγαζηήξηα θαη γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν επηβάιιεηαη λα αλαδηακνξθσζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ λέα 

πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ πδάησλ ζχκθσλα πάληα κε ηελ Οδεγία 

2000/60/EΚ. ζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηµνπ λεξνχ, ν έιεγρνο δηεμάγεηαη 

απφ ηηο δεµνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (∆ΔΤΑ) θαη ηελ ΔΤ∆ΑΠ 

θαη ΔΤΑΘ γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε αληίζηνηρα. εµεηψλεηαη φηη αξθεηέο 

δεµνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο δελ είλαη πηζηνπνηεµέλεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηέηνησλ ειέγρσλ. 

πκπεξαίλνπκε φηη παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο Πιαίζην 2000/60 ΔΔ θαη ηνπ Νφκνπ 3199/2003 κε ζθνπφ 

ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ (επηθαλεηαθψλ-πνηακψλ 

θαη ιηκλψλ-, ππφγεησλ θαη παξάθηηαο δψλεο). Πξνο ην παξφλ επηβάιιεηαη ε 

νινθιήξσζε θαη πινπνίεζε ησλ εμήο ελεξγεηψλ: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο (κέζσ βηνινγηθψλ – βελζηθά 

καθξναζπφλδπια, ςάξηα, πδαηηθή ρισξίδα, κηθξνβηαθφ θνξηίν-, ρεκηθψλ-

ξαδηελεξγά ζηνηρεία, θαξθηλνγφλεο νπζίεο, θαη πδξνκνξθνινγηθψλ 

παξακέηξσλ) θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ λεξψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ 

πνηακψλ θαη ησλ ιηκλψλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο θαη ηεο παξάθηηαο 

δψλεο  

 Πξφβιεςε επηπηψζεσλ ιφγσ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηάιιεινο 

ζρεδηαζκφο  

 Σαμηλφκεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο 

(πφζηκν λεξφ, αξδεπηηθφ, γηα βηνκεραληθή ρξήζε) 

 Θέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ θαη θπξίσο ηελ 

ηηκνιφγεζή ηνπ αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα 

 Τινπνίεζε έξγσλ, θαζαξηζκνχ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ θαη ιπκάησλ (βηνινγηθνί θαζαξηζκνί) 
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 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο (αλαδηάξζξσζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ, νξζή ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ζπγθέληξσζε 

ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ πξνο απνθπγή ηεο ληηξνξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ 

λεξψλ θαη ησλ πδξνθφξσλ ζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο θαη θπξίσο ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ γεσξγψλ). Πεξίπνπ ην 87% ησλ 

απνζεκάησλ λεξνχ ηεο ρψξαο πξννξίδεηαη γηα γεσξγηθή ρξήζε ελψ νη 

αξδεπφκελεο εθηάζεηο έρνπλ απμεζεί θαηά 40%, κε απνηέιεζκα λα 

αληηζηνηρνχλ ζην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο. 

Πξέπεη φκσο λα ηξνπνπνηεζεί ε κέζνδνο άξδεπζεο θαη λα γίλεη άκεζα ε 

επηδηφξζσζε ησλ αξδεπηηθψλ θαη ζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ (απψιεηεο λεξνχ 

ζε πνζνζηφ 80%) 

 Γηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ: Γεσηξήζεηο βάζεη ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ πδαηναπνζεκάησλ θαη απαγφξεπζε ησλ 

παξάλνκσλ αξδεχζεσλ ψζηε λα ζηακαηήζεη ε πηψζε ηεο ζηάζµεο ησλ 

πδξνθφξσλ νξηδφλησλ 

 Απαγφξεπζε ηεο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ πδάησλ θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

ππφγεηνπ λεξνχ, σο απνηέιεζκα ηεο εληαηηθήο θαη µε νξζνινγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ  

 Δμαζθάιηζε ειάρηζηεο παξνρήο κεηά ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ πξνο 

απνθπγή ηεο πθαικχξσζεο  ησλ δέιηα  

 Απαγφξεπζε ησλ ακκνιεςηψλ απφ ηελ θνίηε ησλ πνηακψλ νη νπνίεο 

αιιάδνπλ ηα ελδηαηηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο βηνινγηθέο παξακέηξνπο  

 Υσξνζέηεζε ζπκβαηψλ δξάζεσλ θαη πξνψζεζε αλαπηπμηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα γηα ηα δηαζπλνξηαθά πνηάκηα κέζσ 

ζπλεξγαζηψλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. πλεξγαζία ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ιήςε 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

5.6  Ζ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ην Νεξό ζηελ Διιάδα  

Σν Μάξηην ηνπ 2007 εθδφζεθε ε Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην 

πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο - Πιαίζην γηα ην Νεξφ (2000/60). Σα ζηνηρεία 

πνπ πεξηιακβάλεη είραλ (ή ζα έπξεπε λα είραλ) θαηαηεζεί απφ ηα θξάηε-κέιε ην 2004 

ή ην 2005, αλάινγα κε ην άξζξν ηεο Οδεγίαο ζην νπνίν αλαθέξνληαη. πσο 

ζεκεηψλεηαη ζηελ Έθζεζε, κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζήο ηεο ελδέρεηαη λα 

έρνπλ ππάξμεη αιιαγέο θαη βειηηψζεηο, ελψ ε επφκελε αλαθνξά δελ πξφθεηηαη λα 

εθδνζεί πξηλ απφ ην 2012, φπσο νξίδεη ε ίδηα Οδεγία. Ζ Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ην πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο - Πιαίζην, δηαπηζηψλεη απφ 
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ηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην 

ηεο Διιάδαο, φηη έρεη επηηεπρζεί κφλν κεξηθψο. Αλέθεξε επίζεο φηη ζηηο 8 Μαξηίνπ 

ηνπ 2007 εθδφζεθε ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ην Π.Γ. 51/2007) πνπ δελ έρεη 

αθφκα αμηνινγεζεί.  

Αλαθέξεη επίζεο φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε αληαπνθξίζεθαλ ζην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ ππνρξεσηηθψλ αλαθνξψλ πνπ έπξεπε λα ππνβάιινπλ κέζα ζηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ηα ρξνληθά φξηα πνπ έζεηε ε Οδεγία 

ήηαλ ξεαιηζηηθά. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θξάηε, φπσο ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία, πνπ έρνπλ 

θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά. 

Χο πξνο ηηο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ ην πξψην βήκα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο, κηαο θαη εμαζθαιίδνπλ φηη νη φπνηεο απνθάζεηο ζα 

εθαξκφδνληαλ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο θάζε ιεθάλεο απνξξνήο, ε Έθζεζε 

αλαθέξεη φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε ηεο Δπξψπεο ησλ 25 ππέβαιιαλ ηηο 

ζρεηηθέο εθζέζεηο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ. Ζ Διιάδα δελ ππέβαιε θακία αλαθνξά 

θαη ε Δπηηξνπή θαηέζεζε ελαληίνλ ηεο αγσγή (A2005/2033). 

Πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη αθφκα θαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

ιεθαλψλ απνξξνήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί, φηη ε Διιάδα (φπσο θαη ε Γαλία) δελ έρεη δψζεη 

αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα, ελψ - καδί κε ηε Φηλιαλδία - 

δελ έρεη δψζεη αλαθνξέο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πνηακψλ θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ 

(Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2007). 

 

5.7 Πνζνζηά επίηεπμεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ  

Οη πξφζθαηα πινπνηεζείζεο θαζψο θαη νη ππνιεηπφκελεο δξάζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 2000/60 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 8. 

Πίλαθαο 8: Πξόζθαηα πινπνηεζείζεο θαη ππνιεηπόκελεο δξάζεηο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 2000/60. 

Τπνρξεώζεηο ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ 
Πξνζεζκίεο πινπνίεζεο 

Πνζνζηό θάιπςεο από πινπνηνύκελεο 

δξάζεηο – ρόιηα 

Άξζξν 3 (ζπληνληζκφο δηνηθεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζηηο Πεξηνρέο Λεθαλψλ 

Απνξξνήο Πνηακψλ) 

 

Πξνζεζκία πινπνίεζεο κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2003 

Πνζνζηφ θάιπςεο 100 %. 

Οη ππνρξεψζεηο έρνπλ θαιπθζεί πιήξσο κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο “Κάιπςε 

ησλ άκεζσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο καο γηα ηελ 

ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ (2004 

& 2005 Reporting), ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο 

ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ‟‟ θαη φια ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ΔΔ. 
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Τπνρξεώζεηο ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ 
Πξνζεζκίεο πινπνίεζεο 

Πνζνζηό θάιπςεο από πινπνηνύκελεο 

δξάζεηο – ρόιηα 

Άξζξν 4 (πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη 

Ηδηαηηέξσο Σξνπνπνηεκέλα Τδαηηθά 

πζηήκαηα - HMWB) 

Πξνθαηαξθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

HMWB κέρξη ην ηέινο ηνπ 2004 

 

 

 

 

 

Οξηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ HMWB 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009 

Πνζνζηφ θάιπςεο 100 %. 

Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ Ηδηαηηέξσο 

Σξνπνπνηεκέλσλ Τδαηηθψλ πζηεκάησλ θαη ησλ 

πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα κελ 

επηηχρνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηεο 

Οδεγίαο (water bodies at risk) έρεη ήδε 

νινθιεξσζεί, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 

Ο νξηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009. 

Άξζξν 5 (αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

Πεξηνρψλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ, 

επηζθφπεζε ησλ πηέζεσλ θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπο θαη νηθνλνκηθή 

αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ χδαηνο)  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2004 

Πνζνζηφ θάιπςεο 100% σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ.  

Έρεη νινθιεξσζεί ε πινπνίεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ δξάζεσλ θαη έρνπλ ππνβιεζεί νη 

αλαιπηηθέο εθζέζεηο ζηελ ΔΔ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε 

θαιχθζεθε απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Κάπνηα 

ζπλνπηηθά ζηνηρεία θαη ράξηεο ρξεηάδεηαη λα 

ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά. 

Άξζξν 6 (κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ)  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2004 

Πνζνζηφ θάιπςεο 100 % . 

Σν πξψην κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

έρεη θαηαξηηζζεί ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

Άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο θαη έρεη ππνβιεζεί ζηελ 

ΔΔ. Δθθξεκεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ 

κεηξψνπ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο WISE. 

Άξζξν 8 (Πξνγξάκκαηα 

Παξαθνινχζεζεο - Monitoring)  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2006 

Πνζνζηφ θάιπςεο 100 % έσο ηέινο 2009.  

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Άξζξνπ 8 γηα ηα 

επηθαλεηαθά χδαηα ζα θαιπθζνχλ πιήξσο κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ “Αλάπηπμε δηθηχσλ θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ 

εζσηεξηθψλ, ησλ κεηαβαηηθψλ θαη παξάθηησλ 

πδάησλ ηεο ρψξαο -Αμηνιφγεζε/ηαμηλφκεζε ηεο 

νηθνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο”, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζα νινθιεξσζεί κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2009. 

Οη απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 8 γηα ηα ππφγεηα 

χδαηα ζα θαιπθζνχλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ „„Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο Τπνγείσλ 

Νεξψλ Διιάδαο‟‟ πνπ πινπνηείηαη απφ ην 

Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ & Μεηαιιεπηηθψλ 

Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ). 

Άξζξν 9 (Οηθνλνκηθά – Αλάθηεζε 

θφζηνπο γηα Τπεξεζίεο Όδαηνο)  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Άξζξνπ 9 πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. 
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Τπνρξεώζεηο ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ 
Πξνζεζκίεο πινπνίεζεο 

Πνζνζηό θάιπςεο από πινπνηνύκελεο 

δξάζεηο – ρόιηα 

Άξζξν 11 (Πξνγξάκκαηα Μέηξσλ) 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2009 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Άξζξνπ 11 πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009. ρεηηθή 

δξάζε πνπ είρε πξνβιεθζεί ζην Γ ΄ ΚΠ 

(πξνθαηαξθηηθά Μέηξα, αλάιπζε θφζηνπο/ 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, θαηάξηηζε νξηζηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ) δελ πινπνηήζεθε 

(θαζπζηέξεζε, αθχξσζε δηαγσληζκνχ, 

αλεπαξθήο ππνιεηπφκελνο ρξφλνο) θαη  

πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ 

ΚΠ. 

Άξζξν 13 (ρέδηα Γηαρείξηζεο)  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2009 

Πνζνζηφ θάιπςεο 100 % 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νξηζηηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 

γηα θάζε Τδαηηθφ Γηακέξηζκα νινθιεξψζεθε. 

ρεηηθή δξάζε πνπ είρε πξνβιεθζεί ζην Γ΄ ΚΠ 

δελ πινπνηήζεθε (θαζπζηέξεζε, αθχξσζε 

δηαγσληζκνχ, αλεπαξθήο ππνιεηπφκελνο ρξφλνο) 

θαη  πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ 

Γ΄ ΚΠ. 

Κάπνηεο δξάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ νξηζηηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε απφ ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. 

„„ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ‟‟ ηνπ Γ ΄ ΚΠ 

Άξζξν 14 (Γηαβνχιεπζε /Δλεκέξσζε 

ηνπ θνηλνχ) Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 

πξνθαηαξθηηθά  ρέδηα Γηαρείξηζεο 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε. Άιιεο ζπζηάζεηο (ρσξίο 

ρξνλνδηάγξακκα) γηα ζπκκεηνρή θαη 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 εθαξκφζζεθαλ θάπνηεο 

ζπζηάζεηο γηα ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ, αιιά δελ θαιχθζεθαλ πιήξσο νη 

ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε. Οη ζρεηηθέο δξάζεηο είλαη ζε 

εμέιημε. 

Μέζσ ηνπ έξγνπ „„Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 

2000/60/ΔΚ ζηε ρψξα‟‟, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε θαη ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2008, ζα ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο, ζε θάζε 

Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ κεραληζκνχ πιεξνθφξεζεο θαη 

δηαβνχιεπζεο ηνπ θνηλνχ θαηά ηα επηκέξνπο 

ζηάδηα εθαξκνγήο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο. 

Με ην έξγν απηφ δελ ζα θαιπθζνχλ φκσο νη 

ππνρξεψζεηο γηα ππνβνιή ησλ πξνθαηαξθηηθψλ 

ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνχ, ζα 

δεκηνπξγεζεί ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε ηνπ θνηλνχ ζε 

ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο. 

Παξάιιεια, θάπνηεο δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ (εκηλάξηα, 

θιπ.) ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

πινπνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 
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5.8 Πξόνδνο εθαξκνγήο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ 

ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ, κε βάζε ηελ Οδεγία 91/271 

(φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 5673/400/97) νη νηθηζκνί ηεο ρψξαο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο 

Πξνηεξαηφηεηεο (Α, Β θαη Γ): 

 ηελ Πξνηεξαηφηεηα Α, ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε 

ηζνδχλακν πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ θαη νη νπνίνη απνρεηεχνπλ 

ηα ιχκαηά ηνπο ζε «επαίζζεηνπο» απνδέθηεο, κε πξνζεζκία νινθιήξσζεο 

ησλ έξγσλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηελ 31/12/1998 

 ηελ Πξνηεξαηφηεηα Β, ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε 

ηζνδχλακν πιεζπζκφ άλσ ησλ 15.000 θαηνίθσλ θαη νη νπνίνη απνρεηεχνπλ 

ηα ιχκαηά ηνπο ζε «θαλνληθνχο» απνδέθηεο, κε πξνζεζκία νινθιήξσζεο 

ησλ έξγσλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηελ 31/12/2000 

 ηελ Πξνηεξαηφηεηα Γ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε 

ηζνδχλακν πιεζπζκφ άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο, κε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ηελ 31/12/2005. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

νηθηζκνί κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ πνπ δηαζέηνπλ 

δίθηπν απνρέηεπζεο. 

ζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ αηρκήο ησλ νηθηζκψλ Α, Β, Γ 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο Οδεγίαο 91/271/ΔΟΚ απφ Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ (ΔΔΛ) είλαη πεξίπνπ 92%, δειαδή ην 92% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ αηρκήο 

ησλ νηθηζκψλ πνπ ππνρξενχληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία δηαζέηνπλ ΔΔΛ θαη 

κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηα ιχκαηά ηνπο, κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

θαηαζθεπαζκέλσλ ΔΔΛ 13,9 εθαηνκκχξηα ηζνδχλακν πιεζπζκφ. Απφ ην ζχλνιν ηνπ 

ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ ησλ νηθηζκψλ Α, Β θαη Γ πξνηεξαηφηεηαο απνρεηεχεηαη 

ζήκεξα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 86%. Δηδηθφηεξα ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 18 ΔΔΛ 

νηθηζκψλ Α πξνηεξαηφηεηαο ελψ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κία ΔΔΛ (1). 

Δπίζεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 67 ΔΔΛ νηθηζκψλ Β πξνηεξαηφηεηαο (απφ ηηο νπνίεο 4 

αδξαλνχλ) θαη θαηαζθεπάδνληαη 4 ΔΔΛ πνπ ζα νινθιεξσζνχλ εληφο ηνπ 3νπ ΚΠ, 

ελψ απνκέλεη λα θαιπθζνχλ κε ππνδνκέο άιινη 4 νηθηζκνί Β πξνηεξαηφηεηαο. Σέινο 

φζνλ αθνξά ζηνπο νηθηζκνχο Γ πξνηεξαηφηεηαο, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζπλνιηθά 102 

ΔΔΛ (απφ ηηο νπνίεο 20 αδξαλνχλ – ιεηηνπξγνχλ 82) θαη θαηαζθεπάδνληαη άιιεο 46 

πνπ ζα νινθιεξσζνχλ εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Παξφια απηά 

ππάξρνπλ αθφκα αξθεηέο ειιείςεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

Οδεγίαο 91/271 ζε ΔΔΛ, κε ηηο κεγαιχηεξεο ειιείςεηο λα εληνπίδνληαη γηα νηθηζκνχο 

Γ πξνηεξαηφηεηαο. Θα πξέπεη πάλησο λα ηνληζζεί ε κεγάιε πξφνδνο πνπ έρεη 

ζεκεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο ππνδνκψλ δηαρείξηζεο 

αζηηθψλ ιπκάησλ. Ζ θαηαλνκή ησλ νηθηζκψλ Γ πξνηεξαηφηεηαο πνπ απνκέλεη λα 

θαιπθζνχλ κε ππνδνκέο ΔΔΛ αλά Πεξηθέξεηα δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 9. 
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Πίλαθαο 9: Καηαλνκή Οηθηζκώλ Πξνηεξαηόηεηαο Γ πνπ απνκέλεη λα 

θαιπθζνύλ από Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ) 

Πεξηθέξεηα 
Αξηζκόο Οηθηζκώλ Γ πξνηεξαηόηεηαο πνπ 

απνκέλεη λα θαιπθζνύλ από ΔΔΛ 

1 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε 11 

2 Αηηηθή        16 (*) 

3 Γπηηθή Διιάδα    9 

4 Γπηηθή Μαθεδνλία    6 

5 Ήπεηξνο     8 

6 Θεζζαιία 17 

7 Ηφληα Νεζηά    1 

8 Κεληξηθή Μαθεδνλία 38 

9 Κξήηε    9 

10 Νφηην Αηγαίν 13 

11 Πεινπφλλεζνο 12 

12 ηεξεά Διιάδα  19 

13 Βφξεην Αηγαίν    4 

 
ύλνιν 163 

 (*) ηελ Αηηηθή ππάξρνπλ επηπιένλ 7 νηθηζκνί Γ Πξνηεξαηφηεηαο κε απαίηεζε ΔΔΛ, νη νπνίνη έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζην ζρεδηαζκφ πνπ έρεη γίλεη γηα ηηο λέεο ΔΔΛ νηθηζκψλ Β‟ Πξνηεξαηφηεηαο ηεο 

Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

Τπεξβάζεηο ησλ νξίσλ ηεο λνµνζεζίαο εµθαλίδνληαη ζε ηνπηθή θιίµαθα φπσο 

γηα παξάδεηγµα ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ αιάησλ ζηα ππφγεηα λεξά (π.ρ. Θεζζαιηθφο 

θάµπνο), εληνπηζµέλα πξνβιήµαηα πνπ νθείινληαη ζηε Βηνµεραληθή δξαζηεξηφηεηα 

(π.ρ πεδηάδα Θεζζαινλίθεο) θαη επαηζζεζία σο πξνο ηνλ επηξνθηζµφ (ιίµλε 

Βηζησλίδα, ιίµλε Λαγθαδά θιπ). Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηνλ επηξνθηζµφ, έρνπλ 

ζεζµνζεηεζεί ζχµθσλα µε ηα θξηηήξηα ησλ Οδεγηψλ 91/271 θαη 91/676, 27 πνηαµνί / 

παξαπφηαµνη θαη 5 ιίµλεο ηεο ρψξαο σο επαίζζεηεο / εππξφζβιεηεο πεξηνρέο. Θα 

πξέπεη λα ζεµεησζεί φηη απαηηείηαη ζπζηεκαηηθφηεξε πξνζπάζεηα ζπιινγήο 

δεδνµέλσλ, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηα επηθαλεηαθά θαη ηα ππφγεηα χδαηα, µηαο θαη ε 

παξαθνινχζεζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή θπξίσο ζε φηη αθνξά ηα λεξά θνιχκβεζεο.  

Σέινο, ζχµθσλα µε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ ΤΠΔΥΩ∆Δ ην 2006, ε πνηφηεηα ησλ 

πδάησλ θνιχµβεζεο βειηηψλεηαη ζηαζεξά, φπσο δείρλεη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

αθηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ απαηηνχµελσλ νξίσλ απφ 98,7% ην 1998 ζε 99,4% 

ην 2002 θαη 99,9% ην 2006 (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ, 2007).  
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5.9 Δθαξκνγή Οδεγίαο 91/676/EOK 

Ζ Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ πνπ πξνθαιείηαη 

άκεζα ή έκκεζα απφ ληηξηθά ηφληα γεσξγηθήο πξνέιεπζεο θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε 

ηεο πεξαηηέξσ ξχπαλζεο απηνχ ηνπ είδνπο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 91/676/ΔΟΚ αλαηέζεθε ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη απηφ ζηε ζπλέρεηα εμέδσζε 

ηνλ πξψην θαηάινγν εππξφζβιεησλ δσλψλ. Δπίζεο ελήξγεζε γηα ηε ζχληαμε απφ ην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηνπ «Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο» γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ λεξψλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 125347/568/2004 ΦΔΚ 142/Β/29.1.2004 «Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο 

Πξαθηηθήο» απνθαζίζζεθε ε εθαξκνγή γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη 

λα ηεξνχλ νη αγξφηεο θαη νλνκάδνληαη Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο 

(Κ.Ο.Γ.Π.), φπσο απηνί εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζ. Δ (2003)3139/22-8-2003 

απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ε νπνία ηξνπνπνηεί ην Έγγξαθν 

Πξνγξακκαηηζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2000 - 2006. Οη Κ.Ο.Γ.Π. ζηνρεχνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηε ζπλέρηζε ησλ ζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απηήο. Οη πξαθηηθέο απηέο απνζθνπνχλ: 

 ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

 ζηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

 ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

Οη Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο παξεκβαίλνπλ ζε φιν ην θάζκα ηεο 

Γεσξγηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

πεξηνρψλ ή δσλψλ πνπ εληάζζνληαη ζε εηδηθά θαζεζηψηα πξνζηαζίαο. 

χκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηεο πξναλαθεξζείζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

125347/568/2004 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ νη γεσξγνί ζαλ ειάρηζηε 

ζπκβνιή ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Ζ αιφγηζηε ρξήζε λεξνχ κε ηε κνξθή ησλ 

ππεξαξδεχζεσλ, ηεο θαηάθιηζεο γεηηνληθψλ ρσξαθηψλ θαη δξφκσλ, ηεο ρξήζεο 

αθαηάιιεισλ ή ειαηησκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη δηφηη είηε 

κεηψλεη ηνπο δηαζέζηκνπο πδαηηθνχο πφξνπο είηε ηνπο θαζηζηά αθαηάιιεινπο γηα 

άξδεπζε. Δπίζεο ε γεσξγία δελ κπνξεί λα αζθείηαη ζε εθηάζεηο ιηκλψλ πνπ 

απνθαιχθζεθαλ απφ ηελ ππνρψξεζε ησλ πδάησλ ιηκλψλ θαη ιηκλνζαιαζζψλ. 

ε θάζε άξδεπζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ηφζν λεξφ ψζηε λα θνξεζηεί ην έδαθνο 

ζε ηφζν βάζνο φζν ην βάζνο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ βαζηά δηήζεζε θαη ε 

επηθαλεηαθή απνξξνή κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ κε θαηάιιειν έιεγρν ηεο παξνρήο 

άξδεπζεο, ηνπ ρξφλνπ εθαξκνγήο, ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, ηνπ κήθνπο δηαδξνκήο 



Σύγκπιζη Νομοθεηικού Πλαιζίος Διασείπιζηρ Υδαηικών Πόπων Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και Ελλάδαρ 

 

 

 
132 

ηνπ λεξνχ ζηνλ αγξφ, ηεο δηεζεηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο σο ζπλάξηεζε ηνπ ξπζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπ λεξνχ θαη ηεο κεζφδνπ άξδεπζεο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απσιεηψλ ηνπ λεξνχ (βαζηά δηήζεζε, επηθαλεηαθή απνξξνή) 

θαη ηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο άξδεπζεο, ζα πξέπεη νη παξαγσγνί λα ηεξνχλ ηηο 

αξδεπηηθέο πξαθηηθέο αλά θαιιηέξγεηα (ζχλνιν αλαγθψλ ζε λεξφ βάζεη πξαγκαηηθήο 

εμαηκηζνδηαπλνήο, δφζε άξδεπζεο, ρξφλν άξδεπζεο, αξηζκφο εθαξκνγψλ) γηα θάζε 

ζχζηεκα άξδεπζεο θαη γηα θάζε ηχπν εδάθνπο φπσο απηέο νξίδνληαη κε απφθαζε 

Ννκάξρε πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 

 Οη παξαγσγνί νθείινπλ: 

 Να ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ λεξνχ 

άξδεπζεο κε απνθπγή ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο ή βαζηάο δηήζεζεο. 

Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο, πνπ ε βαζηά δηήζεζε ρξεηάδεηαη, γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα αιαηφηεηαο 

 Να κελ αξδεχνπλ κε θαηάθιηζε ή κε απιάθηα ζε αγξνηεκάρηα κε θιίζε 

πάλσ απφ 3% (εμαηξείηαη ε άξδεπζε πνιπεηψλ θαιιηεξγεηψλ κε αχιαθεο 

πεξηκεηξηθά ηνπ θνξκνχ ηνπ θπηνχ) 

 Να ηεξνχλ ηηο αξδεπηηθέο πξαθηηθέο αλά θαιιηέξγεηα (ζπλνιηθή πνζφηεηα, 

αξηζκφο εθαξκνγψλ, δφζε αλά εθαξκνγή), φπσο νξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο πξαθηηθέο ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ 

 Να ηεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη 

γεληθά ησλ θνξέσλ ιεηηνπξγίαο ζπιινγηθψλ έξγσλ 

 Να ηεξνχλ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ρξήζεο λεξνχ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Σν Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. αλέζεζε ζε νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα «Γεκηνπξγία δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ 

λεξψλ απφ ληηξηθά, ληηξψδε θαη ακκσλία» θαη ζε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Καζνξηζκφο ησλ 

εππξφζβιεησλ πεξηνρψλ απφ ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο». Σα δπν 

παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ζθνπφ είραλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ θαη ηελ νξηνζέηεζε εππξφζβιεησλ δσλψλ.  

Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ λεξψλ πνπ πθίζηαληαη ή ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ 

ξχπαλζε απφ ληηξηθά ηφληα γεσξγηθήο πξνέιεπζεο αλέζεζε ζην εξγαζηήξην 

Τδξνγεσινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ηελ εθηέιεζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ ηε 

ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο (θαζνξηζκφο εππξφζβιεησλ δσλψλ)», κε 

ηειηθφ ζθνπφ ηελ νξηνζέηεζε επαίζζεησλ δσλψλ ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο νδεγίαο 

91/676/ΔΟΚ.  
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Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είρε σο πεδίν εθαξκνγήο νιφθιεξν ηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν αιιά γηα ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο δελ επεθηάζεθε ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ κε εμαίξεζε ηελ Κξήηε θαη ηελ Δχβνηα.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα σλ 

δεηγκαηνιεςηψλ, αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο εθδφζεθε ε ππ‟ 

αξηζκφλ 19652/1906/5-8-1999(ΦΔΚ 1575Β) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ 

νπνία θαζνξίζηεθαλ νη πξψηεο εππξφζβιεηεο δψλεο γηα ηελ Διιάδα.  

Χο λεξά πνπ πθίζηαληαη ή επξφθεηην λα ππνζηνχλ ξχπαλζε γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

1. Σα λεξά ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ ζην Θεζζαιηθφ θάκπν 

2. Σα ππφγεηα λεξά ησλ πεξηνρψλ: Θεζζαιηθφ πεδίν, Κσπατδηθφ πεδίν, 

Αξγνιηθφ πεδίν θαη ιεθάλε Πελεηνχ Ζιίαο 

3. Σα λεξά ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ.  

Οη ρεξζαίεο πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ηα λεξά απνξξένπλ ζηνπο παξαπάλσ 

πδξνθνξείο ραξαθηεξίδνληαη σο εππξφζβιεηεο δψλεο. Οη δψλεο απηέο είλαη:  

1. Ζ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο. Δίλαη ε κεγαιχηεξε 

ζε έθηαζε πεξηνρή εθηαηηθήο γεσξγίαο ζηε ρψξα θαη ε κεγαιχηεξε 

εππξφζβιεηε δψλε 

2. Ζ πεξηνρή ηνπ Κσπατδηθνχ πεδίνπ, ηφζν ιφγσ ησλ έληνλσλ 

θαιιηεξγεηψλ, φζν θαη γηαηί απνηειεί ηε ιεθάλε απνξξνήο γηα ηε ιίκλε 

Τιίθε ην λεξφ ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χδξεπζε αζηηθψλ 

θέληξσλ (Αζήλα, Υαιθίδα) 

3. Ζ πεξηνρή ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ, ιφγσ ησλ έληνλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη 

ηεο έιιεηςεο άιισλ ζεκαληηθψλ πεγψλ λεξνχ πέξα απφ ησλ πεγαίσλ 

θαη ησλ ππφγεησλ  

4. Ζ ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ Ζιίαο, φπνπ νη δεηγκαηνιεςίεο έδεημαλ 

απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ, ηφζν ζηα επηθαλεηαθά, φζν θαη ζηα 

ππφγεηα χδαηα θαη νθείιεηαη ζε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σέινο πξνηείλνληαη ηξεηο αθφκα πεξηνρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ πξνζερή αλαζεψξεζε ηνπ θαηαιφγνπ εππξφζβιεησλ 

πεξηνρψλ. Απηέο είλαη:  

1. Ζ ιεθάλε ηνπ ηξπκφλα, δειαδή φινο ν θάκπνο ησλ εξξψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηε ιίκλε Κεξθίλε. Οη ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ 

ζπγθέληξσζεο αδψηνπ δελ είλαη κεγάιεο, αιιά νη έληνλεο γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο επαίζζεηνπο πδξνθνξείο ηεο 

πεξηνρήο θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ αλάγθε ιήςεο πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ.  
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2. Ο θάκπνο ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ πνηακψλ 

Αιηάθκνλα, Λνπδία, Αμηνχ θαη Γαιιηθνχ θαη ηηο ιίκλεο Λαγθαδά θαη 

Βφιβε 

3. Ζ πεδηάδα Άξηαο-Πξέβεδαο, πνπ πεξηιακβάλεη ην κέζν θαη θάησ ξνπ 

ηνπ Λνχξνπ θαη ηνλ θάησ ξνπ ηνπ Άξαρζνπ. εκαληηθφ κέξνο ηεο 

ληηξνξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή είλαη θηελνηξνθηθήο πξνέιεπζεο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 125347/568/2004 ΦΔΚ 

142/Β/29.1.2004 ζρεηηθά κε ηηο εππξφζβιεηεο δψλεο ηεο Οδεγίαο 91/676/ΔΟΚ νη 

παξαγσγνί ησλ νπνίσλ νη εθκεηαιιεχζεηο βξίζθνληαη κέζα ζηηο εππξφζβιεηεο απφ ηε 

ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο δψλεο (βάζεη ηηο Οδεγίαο 91/676/ΔΟΚ, ε νπνία 

ελαξκνλίζηεθε κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Κ.Τ.Α. 16190/1335 (ΦΔΚ 

519Β/25.6.97), πξέπεη λα εθαξκφδνπλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη ππνρξεψζεσλ κε 

ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. ηηο δψλεο απηέο 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ Κ.Τ.Α. 19652/1906/1999 (ΦΔΚ 1575Β/1999) 

«Πξνζδηνξηζκφο ησλ λεξψλ πνπ πθίζηαληαη ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο - 

θαηάινγνο εππξφζβιεησλ δσλψλ», ηεξνχληαη εηδηθέο δεζκεχζεηο, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα «Πξνγξάκκαηα Γξάζεο», ζχκθσλα κε ηηο: Κ.Τ.Α. 

25638/2905/2001 (ΦΔΚ 1422Β/2001) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 

ηεο Οδεγίαο 91/676 (ΔΟΚ) ζην Θεζζαιηθφ Πεδίν, Κ.Τ.Α. 20417/2520/2001 (ΦΔΚ 

1195Β/2001) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζηε πεξηνρή ηνπ 

Κσπατδηθνχ πεδίνπ, Κ.Τ.Α. 20418/2521/2001 (ΦΔΚ 1197Β/2001) γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Λεθάλεο ηνπ Πελεηνχ ηνπ Ν. Ζιείαο 

θαη Κ.Τ.Α. 20416/2519/2001 (ΦΔΚ 1196 Β/2001) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξγνιηθνχ πεδίνπ. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 16 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 125347/568/2004 

ζρεηηθά κε ηηο δψλεο ειιεηκκαηηθνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ κε πξνβιήκαηα εμάληιεζεο ή 

πθαικχξσζεο ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ε 

εμάληιεζε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ζηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο (άξδεπζε), νη 

παξαγσγνί νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Οη 

Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο πξνβιέπνπλ κείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο 

αξδεπηηθνχ λεξνχ ηεο ηάμεο ηνπ 5-10% αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην ξπζκφ 

εμάληιεζεο. Ζ κείσζε ζπληζηάηαη λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Δμνηθνλφκεζε λεξνχ κε αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ άξδεπζεο κε πην 

απνδνηηθά θαη ιηγφηεξν πδαηνβφξα 

 Μείσζε ηεο δφζεο άξδεπζεο ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηή ε κέηξεζε θαη 

ν έιεγρνο ηεο θαηαλάισζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ (κεηξεηέο) 

 Αληηθαηάζηαζε αξδεπφκελεο απφ μεξηθή θαιιηέξγεηα 

 Αληηθαηάζηαζε αξδεπφκελεο απφ ιηγφηεξν πδαηνβφξα αξδεπφκελε 

θαιιηέξγεηα 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

 

Σν λεξφ είηε αληηκεησπίδεηαη σο θπζηθφο πφξνο είηε σο νηθνλνκηθφ αγαζφ, 

απνηειεί βαζηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επηβίσζε ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ ππεξθαηαλάισζε θαη ε ξχπαλζε σζηφζν ζπκβάινπλ 

ζηελ ππνβάζκηζή ηνπ. Μηα ζπληνληζκέλε πδαηηθή πνιηηηθή είλαη δπλαηφλ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα λεξνχ ππφ ζπλζήθεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Ζ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο καο είλαη έλα ζχλζεην 

δήηεκα πνπ ξπζκίδεηαη βάζεη εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απαηηεί γλψζεηο θαη 

πξνζπάζεηα απφ φινπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε ε 

νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε αιιαγή ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηα δφγκαηα, ε 

ζηειέρσζε θαη νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ, νη ζπζηεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ε 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ κε εχθνιε πξφζβαζε θαη ε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε 

ησλ απνθάζεσλ σο άκεζεο αλάγθεο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. 

Ζ θχζε ησλ πξνγξαµµάησλ δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ε θαηά θαλφλα 

ζπλζεηφηεηά ηνπο, ε πνηθηιία θαη ε έθηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπο ζε έλα πιήζνο 

παξαγφλησλ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, είλαη µεξηθά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε µεζφδσλ θαη ηερληθψλ εθηίµεζεο, νη 

νπνίεο ιαµβάλνπλ εθηφο ησλ άιισλ ππφςε ηνπο θαη ηηο πηζαλφηεηεο αζηνρίαο απηψλ 

ησλ πξνγξαµµάησλ. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε νηθνλνµηθή 

ζπληζηψζα ησλ επηδξάζεσλ, µε βάζε θπξίσο ηελ αλάγθε δεµηνπξγίαο νηθνλνµηψλ 

θιίµαθαο, απνθπγήο δεµηνπξγίαο αξλεηηθψλ εμσηεξηθψλ νηθνλνµηψλ θαζψο θαη ηεο 

ελζσµάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηνπο δηαθφξνπο ινγαξηαζµνχο,. Ζ 

λνµνζεζία πνπ ζπλδέεηαη άµεζα ε έµµεζα µε ην εμεηαδφµελν ζέµα, δελ µπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη είλαη θαηά βάζε  πξνζαξµνζµέλε πξνο ηηο πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο 

θαη θνηλσληθννηθνλνµηθέο απαηηήζεηο, θαη  εµθαλίδεη απνζπαζµαηηθφηεηα. Ζ 

ελίζρπζε ησλ  πξνζπαζεηψλ γηα εμαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ µεγαιχηεξεο 

ζπµβαηφηεηαο, µεηαμχ λνµηθψλ πιαηζίσλ δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο.  

Ζ λνµνινγία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θηλείηαη ζηα πιαίζηα ησλ αληηζηνίρσλ 

ηερληθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνµηθψλ απαηηήζεσλ, δηαηππψλνληαο µηα ζεηξά απφςεσλ 

θαη ζέζεσλ. Χζηφζν ε δεµφζηα δηνίθεζε δελ ζπµµνξθψλεηαη πνιιέο θνξέο µε ηηο 

ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, αλ θαη απηφ απνηειεί ππνρξέσζή ηεο. Με βάζε ην 

γεγνλφο ηεο δεµηνπξγίαο ζεµαληηθψλ πξνβιεµάησλ ζηα πξνγξάµµαηα δηαρείξηζεο 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ιφγσ αθχξσζεο αηνµηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απφ ηα 

∆ηνηθεηηθά ∆ηθαζηήξηα, πξνηείλεηαη νη ζέζεηο ηεο λνµνινγίαο λα ιαµβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε. Σέινο, πξνθχπηεη ην ζπµπέξαζµα φηη ηα εμεηαδφµελα ζέµαηα ζε 

επίπεδν δεµφζηαο δηνίθεζεο, ζα πξέπεη λα αληηµεησπίδνληαη ζε «δηεπηζηεµνληθή» 
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βάζε, νη δε αληίζηνηρεο µειέηεο, ζα πξέπεη λα εθπνλνχληαη θαη λα ειέγρνληαη απφ ηελ 

εθάζηνηε θαηάιιειε «δηεπηζηεµνληθή» νµάδα. 

Μειεηψληαο ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη 

κέρξη ζήκεξα ην έδαθνο δελ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Ζ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο εμαζθαιίδεηαη κε δηάθνξεο 

δηαηάμεηο, νη νπνίεο είηε ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είηε 

αθνξνχλ άιινπο πνιηηηθνχο ηνκείο φπσο ε γεσξγία ή ε αγξνηηθή αλάπηπμε. 

Δληνχηνηο κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο δελ εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο πξνζηαζία ηνπ, 

ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο ηνπο. 

Δπηβάιιεηαη λα αλαιεθζεί ζπληνληζκέλε δξάζε ζε επξσπατθφ επίπεδν ιφγσ 

ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο γηα άιια ήδε ξπζκηζκέλα ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο 

ζηξεβιψζεσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαηά ηελ απνθαηάζηαζε κνιπζκέλσλ 

ηνπνζεζηψλ, εμαηηίαο ησλ ελδερφκελσλ δηαζπλνξηαθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ δηεζλψλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο. 

Ζ Διιάδα, σο Κξάηνο-Μέινο έρεη ελαξκνληζηεί λνκνζεηηθά ζε βαζηθέο Οδεγίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔC γηα ζέζπηζε πιαηζίνπ 

θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ. Ζ ρψξα καο θάλεθε 

ζπλεπήο ζηηο θνηλνηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ελζσκάησζε έγθαηξα ηελ νδεγία 

2000/60 κε ην λφκν 3199/2003. Ο λφκνο απνδείρηεθε αξρηθά ειιηπήο σο πξνο βαζηθά 

ζεκεία εθαξκνγήο ηνπ ηα νπνία σζηφζν θαιχθζεθαλ κε ηελ έθδνζε ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο 51/2007. Οη πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 2000/60 ιακβάλνπλ ρψξα σο επί ην πιείζηνλ κε ζρεηηθή 

θαζπζηέξεζε βάζεη ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο. 

Οη βαζηθφηεξεο ππνιεηπφκελεο δξάζεηο αθνξνχλ ην Άξζξν 4 γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε 

ησλ ηδηαηηέξσο ηξνπνπνηεκέλσλ ζσκάησλ, ην Άξζξν 9 γηα ηελ αλάθηεζε θφζηνπο 

ππεξεζηψλ χδαηνο, ην Άξζξν 11 Πξνγξάκκαηα Μέηξσλ, ην Άξζξν 13 ρέδηα 

Γηαρείξηζεο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ θαζψο θαη ην Άξζξν 14 Πιεξνθφξεζε ηνπ 

θνηλνχ θαη δηαβνπιεχζεηο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζηεηιε ζηελ Διιεληθή 

Κπβέξλεζε πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηα 

Πξνγξάκκαηα Παξαθνινχζεζεο ησλ Τδάησλ. ηφρνο ηεο Οδεγίαο 2000/60 είλαη λα 

επηηεπρζεί ε θαιή νηθνινγηθή θαη ρεκηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ λεξψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επνκέλσο θαη ηεο Διιάδαο  έσο ην 2015. 

Σν ειιεληθφ δίθαην έρεη ελεκεξσζεί κε ηελ Οδεγία 98/83/ΔC πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Τ2/2600/2001 (ΦΔΚ 892Β/11-7-2001). Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 16190/1335/97, 

ζεζπίδνληαη κέηξα θαη φξνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λεξψλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο θαη ελαξκνλίδεηαη ην εζληθφ δίθαην πξνο ηελ Οδεγία 

91/676/EEC ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ ελάληηα ηεο ξχπαλζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ληηξηθά άιαηα γεσξγηθήο πξνέιεπζεο. Οη Κνηλέο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) 5673/400/97 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία αζηηθψλ 
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ιπκάησλ - Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ», 19661/1982 θαη 48392/939 

«πκπιήξσζε ηεο 19661/1982 θιπ.» απνηεινχλ ην ελαξκνληζηηθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πξνο ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ.  

Δπηπιένλ ε ειιεληθή λνκνζεζία έρεη ελαξκνληζζεί πιήξσο πξνο ηηο Οδεγίεο 

90/415/ΔΟΚ θαη 88347/ΔΟΚ νη νπνίεο απνηεινχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΗΗ ηεο Οδεγίαο 86/280. Ζ Κ.Τ.Α. 5648/2210/1991 ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε εζσηεξηθά 

επηθαλεηαθά θαη εζσηεξηθά παξάθηηα χδαηα (βάζεη ηεο 144/87 Πξάμεο Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 73/1990 

απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην ελαξκφληζεο πξνο ηελ νδεγία 86/280ΔΟΚ «ρεηηθά κε 

ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο νξηζκέλσλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζην Παξάξηεκα ζηεο Οδεγίαο 76/464. Οη Οδεγίεο 

84/491, 83/513, 82/176 γηα ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη ηνπο πνηνηηθνχο ζηφρνο γηα ηηο 

απνξξίςεηο εμαρισξνθπθινεμαλίνπ, θαδκίνπ θαη πδξαξγχξνπ αληίζηνηρα 

θαιχπηνληαη απφ ηελ Κ.Τ.Α. 18186/271/8 θαη ηελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

144/1987. 

Ζ Κ.Τ.Α. Α5/288/1986 «πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ» θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο 80/778/ΔΟΚ. Ζ Κ.Τ.Α. 26857/553/88 «Μέηξα θαη 

πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ απνξξίςεηο νξηζκέλσλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ» θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο 80/68/ΔΟΚ. 

Σέινο νη νδεγίεο 79/923/ΔΟΚ θαη 78/659/ΔΟΚ θαιχπηνληαη απφ ηελ Κ.Τ.Α. 

46399/1352/1986. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 22 ηεο νδεγίαο 2000/60 ζην ηέινο ηνπ 2007 

θαηαξγήζεθαλ νη νδεγίεο 79/869 77/795 θαη 75/440 θαζψο θαη νη λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ελαξκφληζήο ηνπο.  

Δπί ηνπ παξφληνο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ γεληθφηεξα εθθξεκεί ε ελζσκάησζε 

ζην Δζληθφ Γίθαην ησλ Οδεγηψλ 2006/118/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ 

πδάησλ απφ ηε ξχπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, 2006/7/ΔΚ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, 2007/60/EΚ γηα ηελ πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο, 

2008/105/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο ζηνλ ηνκέα πνιηηηθήο 

ησλ πδάησλ θαη 2009/90/ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ρεκηθήο 

αλάιπζεο θαη παξαθνινχζεζεο θαηάζηαζεο πδάησλ.  

Αλακθηζβήηεηα ε λνκνζεζία ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη αθφκε ειιείςεηο ζε 

ζρέζε κε ην πξνηεηλφκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε φ, ηη 

αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. 

Παξφιν πνπ ε ελαξκφληζε ηνπ εζληθνχ δίθαηνπ ηεο Διιάδαο πξνο ηηο νδεγίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ζρεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ρψξα καο θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ην επξσπατθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/60/EΚ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνζεζκηψλ γηα θάζε ζηάδην εθαξκνγήο ηεο, ήδε δηαλχνπκε ηε θάζε δηακφξθσζεο 

ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ην λεξφ, ε νπνία έρεη νξγαλσζεί γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2009. Υσξίο ακθηβνιία, ε ζέζπηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε 
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λνκνζεηήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπλνρή ησλ ξπζκίζεσλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

εληνπηζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ην λεξφ, απνηειεί ε άκεζε εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί, θαηά εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

άξζξσλ ηνπ Νφκνπ 3199/2003 θαη ε νπζηαζηηθή  ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ 

(ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ, ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ζην 

ΤΠΔΥΧΓΔ θαη νξγάλσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ). ηε ζπλέρεηα 

βέβαηα ζα πξέπεη νη λέεο απηέο ππεξεζίεο λα κε κείλνπλ αλελεξγέο, φπσο ζπλέβε κε 

πνιιέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο 1739/1987, αιιά λα δηαηεζνχλ θαη 

νη απαξαίηεηνη πφξνη, ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ νπζηαζηηθά.  

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ 

Πφξσλ ζηε ρψξα καο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ άκεζα νη εμήο ζηφρνη:  

 Aμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πνζφηεηαο ησλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εχθνια 

πξνζβάζηκεο ηξάπεδαο δεδνκέλσλ πδξνινγηθψλ θαη κεηεσξνινγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε επίπεδν ρψξαο  

 Ζ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ξχπαλζε  

 Ζ εθηίκεζε ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ αζηηθήο ή βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 

πνπ αληρλεχνληαη ζην πδαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο θαη ν θαζνξηζκφο 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ  

 Ζ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ησλ πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ζε εζληθφ 

επίπεδν, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη ζηηο πφιεηο 

κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, φπσο νξίδεη θαη ε ζρεηηθή νδεγία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

 Ζ πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ ζηε βηνκεραλία κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ χδαηα βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 

 Δπίηεπμε θαιήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ έσο ην 2015 ζχκθσλα κε 

πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο 

 Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ζπληνληζκφο 

απαηηνχκελσλ δξάζεσλ  

 Πηζηή Δθαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο 

πδαηηθψλ πφξσλ 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε πδαηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα απνηειέζεη, πιένλ, βαζηθφ 

θξηηήξην αμηνινγήζεσο ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ θπβεξλεηηθψλ ή 

γεληθφηεξσλ, πνιηηηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη πξαθηηθψλ, αιιά θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ζε επίπεδν κηθξφηεξσλ θνηλσληψλ. Χζηφζν πέξαλ ησλ επζπλψλ θαη ηνπ νθεηιφκελνπ 
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ειέγρνπ ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ ή ππεξεζληθψλ εγεζηψλ, δελ πξέπεη λα 

μερλάκε θαη ηελ πξνζσπηθή επζχλε θάζε πνιίηε. πλνπηηθά, έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο 

θαη έρνπλ γίλεη ηα πξψηα βήκαηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ. Οη 

πξνθιήζεηο είλαη πνιιέο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ψζηε λα 

«παξαδψζνπκε ην λεξφ» πνηνηηθά θαιφ θαη πνζνηηθά επαξθέο ζηηο επφκελεο γεληέο 

ζα είλαη κεγάιε. Δλ θαηαθιείδη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία πιαίζην αο ιάβνπκε 

ζπλεηδεηά ππ‟ φςηλ καο φηη ην χδσξ δελ είλαη εκπνξηθφ πξντφλ φπσο φια ηα άιια  

αιιά απνηειεί θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα ηπγράλεη ηεο 

θαηάιιειεο κεηαρείξηζεο. 
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