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ΜΕΡΟ Α΄: ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ΚΕΦ.1: ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Το νερό αποτελεί κλθρονομιά θ οποία πρζπει να προςτατεφεται. Τόςο διεκνϊσ όςο 

και ςτθν Ελλάδα ενιςχφονται οι πιζςεισ που υφίςτανται οι υδατικοί πόροι, ωσ 

αποτζλεςμα τθσ αυξανόμενθσ ηιτθςθσ από ποικίλουσ χριςτεσ για επαρκζσ ςε 

ποςότθτα και ποιότθτα νερό. 

Η αφξθςθ των πιζςεων ςτο υδατικό περιβάλλον κακιςτά αναγκαία τθν εφαρμογι 

βιϊςιμων πολιτικϊν ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, μζςω 

ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και βζλτιςτθσ λειτουργίασ ζργων υποδομισ και 

παρεμβάςεων διαχείριςθσ τόςο τθσ προςφοράσ όςο και τθσ ηιτθςθσ, πχ. μζςω 

μζτρων εξοικονόμθςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ του νεροφ. 

Μια ορκολογικι πολιτικι ανάπτυξθσ οφείλει επίςθσ να λαμβάνει υπ’ όψθ τθσ και τθ 

διαχείριςθ ακραίων φαινομζνων και κρίςεων όπωσ τα προβλιματα λειψυδρίασ και 

πλθμμυρϊν αλλά και πιο μακροπρόκεςμουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ, όπωσ θ ςε 

βάκοσ χρόνου προςταςία των νερϊν και των ςχετιηόμενων με αυτά 

οικοςυςτθμάτων, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ οικολογικισ τουσ κατάςταςθσ 

και βζβαια θ ςταδιακι μείωςθ απορριπτόμενων ρυπαντικϊν ουςιϊν και θ 

προοδευτικι εξάλειψθ τοξικϊν αποβλιτων. Ειδικότερα για τθν Ελλάδα αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι θ χϊρα μασ είναι μία ςχετικά ευνοθμζνθ υδρολογικά χϊρα τθσ 

Μεςογείου, αν και θ αναντιςτοιχία τθσ χρονικισ και κυρίωσ χωρικισ κατανομισ των 

βροχοπτϊςεων με τισ χρονικζσ και χωρικζσ κατανομζσ τθσ ηιτθςθσ ζχουν 

δθμιουργιςει ςτο παρελκόν και εξακολουκοφν να δθμιουργοφν προβλιματα 

ζλλειψθσ νεροφ, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ ανομβρίασ.  

Πλα αυτά τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία διαχείριςθσ και διοίκθςθσ 

των υδάτινων πόρων φιλοδοξεί να καταγράψει και να αναλφςει θ παροφςα μελζτθ, 

προτείνοντασ ςχετικζσ λφςεισ.  Το πρϊτο μζροσ τθσ μελζτθσ, ειδικότερα, δομείται 

ωσ ακολοφκωσ: Στα αρχικά κεφάλαια του πρϊτου μζρουσ τθσ μελζτθσ, δίδεται το 

ευρωπαϊκό πλαίςιο για τθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων, θ μεταφορά του 

πλαιςίου αυτοφ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία κακϊσ και οι επόμενεσ νομοκετικζσ 
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πρωτοβουλίεσ, ενϊ γίνεται παρουςίαςθ και τθσ ςυναφοφσ νομολογίασ. Εν ςυνεχεία, 

αναλφονται προβλιματα τα οποία ςυνδζονται με τθ διαδικαςία διαχείριςθσ και 

διοίκθςθσ των υδάτινων πόρων, απορρζοντα και ςχετικά με το νομικό πλαίςιο, 

όπωσ επίςθσ και προβλιματα διοικθτικισ πρακτικισ (με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

τοπικι αυτοδιοίκθςθ),  κακϊσ και προβλιματα ςχετιηόμενα με τθ γεωγραφία και το 

ανάγλυφο τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, ςε ςυνδυαςμό και με τισ προκλιςεισ που 

επιφζρει θ κλιματικι αλλαγι. Τα φςτερα κομμάτια του πρϊτου μζρουσ τθσ μελζτθσ 

αποτελοφνται από προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ των προμνθμονευκζντων αυτϊν 

προβλθμάτων κακϊσ και από ςχετικζσ ςυμπεραςματικζσ κρίςεισ. 

 

 

ΚΕΦ. 2: ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ Τ∆ΑΣΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 
  

2.1 Η Ο∆ΗΓΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ 2000/60 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΠΙΗ ΠΛΑΙΙΟΤ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΩΝ Τ∆ΑΣΩΝ  

 

Η διαφφλαξθ των υδάτινων πόρων, των οικοςυςτθμάτων, των γλυκϊν και αλμυρϊν 

υδάτων και ιδιαίτερα των υδάτων που χρθςιμοποιοφνται για φδρευςθ (πόςιμο 

νερό), αποτελεί ζναν από τουσ πλζον μείηονεσ παράγοντεσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ςτθν Ευρϊπθ. Είναι αναγνωριςμζνθ θ τεράςτια ςθμαςία που ζχουν 

οι υποκζςεισ που ςχετίηονται με τα υδατικά ςυςτιματα, με αποτζλεςμα οι 

υποκζςεισ αυτζσ να αποκτοφν υπερεκνικό χαρακτιρα κακϊσ απαιτείται 

ςυντονιςμζνθ δράςθ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προκειμζνου να επιτευχκεί 

αποτελεςματικι προςταςία των υδατικϊν πόρων.  

Η ςυνειδθτοποίθςθ  των ανωτζρω, ςχετικά με τθ διαχείριςθ των υδάτων ςτθν 

Ευρϊπθ, οδιγθςε ςτθν ψιφιςθ τθσ Οδθγίασ - Ρλαίςιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000 για τθ κζςπιςθ 

πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων, με ςκοπό τθν 

προςταςία των υδατικϊν πόρων ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Επίςθμθ Εφθμερίδα 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 2000). Κατόπιν διαπραγματεφςεων που διιρκθςαν 
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ςθμαντικό χρονικό διάςτθμα, μεταξφ των Ευρωπαίων εταίρων, θ Οδθγία Ρλαίςιο 

τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 22 Δεκεμβρίου 2000. 

Αποτελεί τθ νομοκετικι ρφκμιςθ των αναγκαίων ενεργειϊν, που αποβλζπουν ςτθ 

διαςφάλιςθ τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ και τθσ βιϊςιμθσ χριςθσ του νεροφ και 

που τα Κράτθ-Μζλθ δεςμεφονται να υλοποιιςουν εντόσ οριςμζνου χρονικοφ 

διαςτιματοσ. Ρροκειμζνου να βρεκοφν μζκοδοι για τθν αποτελεςματικι 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και να τεκοφν οι βάςεισ για τθν εξαςφάλιςθ των 

υδατικϊν πόρων για τισ επόμενεσ γενιζσ, ζλαβαν χϊρα πλικοσ ςυηθτιςεων μεταξφ 

τεχνοκρατϊν, καταναλωτϊν, πολιτικϊν και περιβαλλοντιςτϊν, 

 Μια ρθξικζλευκθ τομι που ζφερε ςτο προςκινιο θ Οδθγία 2000/60 είναι ότι για 

πρϊτθ φορά ςτθν πολιτικι τθσ ΕΕ για το περιβάλλον, ζνα νομικό κείμενο (Οδθγία) 

προτείνει, μεταξφ άλλων, οικονομικζσ αρχζσ και οικονομικά εργαλεία ωσ βαςικά 

μζτρα για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν ςτόχων. Κφριοσ πυλϊνασ 

εφαρμογισ είναι θ αρχι ότι «το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν αλλά αποτελεί 

κλθρονομιά, που προορίηεται και για τισ επόμενεσ γενιζσ και πρζπει να 

προςτατεφεται και να τυγχάνει κατάλλθλθσ διαχείριςθσ». Μολαταφτα, θ Ζνωςθ 

δζχεται πωσ το νερό είναι «κοινωνικό και οικονομικό αγακό» και ςυνεπϊσ ζχει 

οικονομικι αξία ςε όλεσ τισ χριςεισ του, οι οποίεσ πολλζσ φορζσ είναι 

ανταγωνιςτικζσ. Θα πρζπει λοιπόν να κατανζμεται και να χρθςιμοποιείται µε τρόπο 

που να μεγιςτοποιεί το κακαρό όφελοσ από τθ χριςθ του. Η Οδθγία 2000/60/ΕΚ 

ζκεςε ςε νζα βάςθ τθν Ευρωπαϊκι Νομοκεςία και δθμιοφργθςε νομοκετικό πλαίςιο 

για τθν ορκι διαχείριςθ και προςταςία των υδατικϊν πόρων. Η οδθγία αποβλζπει 

κυρίωσ ςτθν αποτροπι τθσ περαιτζρω υποβάκμιςθσ όλων των υδάτων και ςτθν 

επίτευξθ μιασ «καλισ κατάςταςθσ» αρχικά μζχρι το 2015 (Ειδικι Γραμματεία 

Υδάτων, 2018) . Η Οδθγία - Ρλαίςιο, μεταξφ άλλων: 

 Ρροςτατεφει όλα τα φδατα ποταμοφσ, λίμνεσ, παράκτια και υπόγεια 

νερά. 

 Θζτει φιλόδοξουσ ςτόχουσ για να εξαςφαλιςτεί ότι όλα τα φδατα κα 

ανταποκρίνονται ςτθν «καλι κατάςταςθ» μζχρι το 2015.  
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 Δθμιουργεί ςφςτθμα διαχείριςθσ ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ 

ποταμοφ.  

 Απαιτεί διαςυνοριακι ςυνεργαςία μεταξφ χωρϊν και όλων των 

εμπλεκομζνων μερϊν, (ςτθν περίπτωςθ των διεκνϊν περιοχϊν 

λεκάνθσ απορροισ ποταμοφ).  

 Εξαςφαλίηει ενεργό ςυμμετοχι όλων των φορζων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των µθ κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν και των 

τοπικϊν αρχϊν, ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ διαχείριςθσ των υδάτων.  

 Εξαςφαλίηει μείωςθ και ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ από όλεσ τισ πθγζσ 

όπωσ θ γεωργία, θ βιομθχανικι δραςτθριότθτα, οι αςτικζσ περιοχζσ, 

κ.λπ. 

 Απαιτεί πολιτικζσ τιμολόγθςθσ του νεροφ και εξαςφαλίηει ότι «ο 

ρυπαίνων πλθρϊνει» και τζλοσ,  

 Εξιςορροπεί τα ςυμφζροντα του περιβάλλοντοσ µε τα ςυμφζροντα 

αυτϊν που εξαρτϊνται από αυτό  

Ταυτόχρονα, αντιμετωπίηονται ςυνολικά όλεσ οι χριςεισ και υπθρεςίεσ νεροφ, 

ςυνυπολογίηοντασ τθν αξία του νεροφ για το περιβάλλον, τθν υγεία, τθν ανκρϊπινθ 

κατανάλωςθ και τθν κατανάλωςθ ςε παραγωγικοφσ τομείσ. Η Οδθγία ενδυναμϊνει 

και εξαςφαλίηει τθ ςυμμετοχι του κοινοφ µζςω τθσ δθμιουργίασ ςυςτθματικϊν και 

ουςιαςτικϊν διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ. Ραράλλθλα, προωκεί τθν αειφόρο και 

ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των διαςυνοριακϊν λεκανϊν απορροισ ποταμϊν. Στο 

ίδιο πλαίςιο, θ Οδθγία 2000/60/ΕΚ δθμιουργεί και ειςάγει νζεσ προςεγγίςεισ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τισ πλθμμφρεσ και τθν ξθραςία. Η αποτελεςματικι 

εφαρμογι τθσ Οδθγίασ Ρλαίςιο δθμιοφργθςε τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για τθ 

ςτιριξθ μιασ ςυνολικισ πολιτικισ που κα οδθγιςει ςτθν ικανοποιθτικι και 

αποτελεςματικι προςταςία κακϊσ και ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ και αξιοποίθςθ 

των πολφτιμων υδατικϊν µασ πόρων. Ήδθ από τθν αρχι φάνθκε πωσ δεν ιταν 

δυνατόν (και ενδεχομζνωσ δεν ζπρεπε) να καλυφκοφν όλα τα κζματα από τθν 

Οδθγία Ρλαίςιο. Ζτςι, εκδόκθκαν ςυμπλθρωματικζσ οδθγίεσ, ϊςτε να καλυφκοφν 

επιμζρουσ και εξειδικευμζνα κζματα και να κωρακιςτεί καλφτερα θ προςπάκεια για 

τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ Οδθγίασ Ρλαίςιο.  
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2.2 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ Ο∆ΗΓΙΕ ΣΗ ΟΠΤ 2000/60/ΕΚ  

 

Η ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ενάντια ςτθν ρφπανςθ των υδάτων 

περιλαμβάνει ςειρά οδθγιϊν και αποφάςεων. Σε εφαρμογι τθσ οδθγίασ 

2000/60/ΕΚ εκδόκθκαν µια ςειρά από κυγατρικζσ οδθγίεσ, που καλφπτουν διάφορα 

επιμζρουσ και εξειδικευμζνα κζματα.  

 

i) Η Ο∆ΗΓΙΑ 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά µε τθν 

προςταςία των υπόγειων υδάτων από τθ ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ.  

 

Με τθν ανωτζρω οδθγία τίκενται ςε εφαρμογι ειδικά μζρα, κατά αντιςτοιχία και 

ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 17, παράγραφοι 1 και 2, τθσ οδθγίασ 

2000/60/ΕΚ, για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ των υπόγειων υδάτων. 

Τα μζτρα αυτά περιλαμβάνουν κυρίωσ: α) κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ τθσ καλισ 

χθµικισ κατάςταςθσ των υπόγειων υδάτων, και β) κριτιρια για τον εντοπιςμό και 

τθν αναςτροφι ςθμαντικϊν και διατθροφμενων ανοδικϊν τάςεων (ρφπανςθσ) και 

κριτιρια για τον κακοριςμό ςθμείων εκκίνθςθσ για τθν αναςτροφι των τάςεων. Η 

οδθγία ςυμπλθρϊνει επίςθσ τισ διατάξεισ για τθν πρόλθψθ ι τον περιοριςμό τθσ 

ειςαγωγισ ρφπων ςε υπόγεια φδατα, που περιζχονται ιδθ ςτθν οδθγία 2000/60/ΕΚ 

και αποςκοπεί να προλάβει τθν υποβάκμιςθ τθσ κατάςταςθσ όλων των ςυςτθμάτων 

υπογείων υδάτων.  

 

ii) Ο∆ΗΓΙΑ 2009/90/ΕΚ τθσ Επιτροπισ «για τθν κζςπιςθ τεχνικών προδιαγραφών για τθ χθμικι 

ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων, ςφμφωνα µε τθν οδθγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν οδθγία 2000/60/ΕΚ για τθ κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ 

δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδάτων, και ςυνυπολογίηοντασ ότι ςτισ χϊρεσ 

τθσ ΕΕ δεν υπάρχει κοινι μεκοδολογία, θ οποία να ανταποκρίνεται ςτα ελάχιςτα 

κριτιρια επιδόςεων, το 2009 θ Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, εξζδωςε τθν 

παραπάνω οδθγία, αντικείμενο τθσ οποίασ είναι: α) ο κακοριςμόσ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν για τθ χθμικι ανάλυςθ και παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ των 
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υδάτων, ςφμφωνα µε το άρκρο 8 παράγραφοσ 3 τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, β) τα 

ελάχιςτα κριτιρια επιδόςεων για τισ αναλυτικζσ μεκόδουσ, που πρζπει να 

εφαρμόηουν τα κράτθ µζλθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων, 

των ιηθμάτων και των ηϊντων οργανιςμϊν, κακϊσ και γ) ο κακοριςμόσ κανόνων, 

που αφοροφν τθν απόδειξθ τθσ ποιότθτασ των αναλυτικϊν αποτελεςμάτων (των 

χθμικϊν αναλφςεων).  

Οι ςτόχοι τθσ παροφςασ οδθγίασ είναι: α) Να διαςφαλιςτοφν θ ποιότθτα και θ 

ςυγκριςιμότθτα των αναλυτικϊν αποτελεςμάτων των εργαςτθρίων, ςτα οποία 

ανακζτουν οι αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν µελϊν τθ χθμικι παρακολοφκθςθ των 

υδάτων (ςφμφωνα µε το άρκρο 8 τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ), β) Να διαςφαλιςτεί θ 

ςυγκριςιμότθτα των αποτελεςμάτων τθσ χθµικισ παρακολοφκθςθσ και γ) Να 

διαςφαλιςτεί ότι θ παρακολοφκθςθ πρζπει να βαςίηεται ςτισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ 

τεχνικζσ, που δεν κα ςυνεπάγονται υπζρογκο κόςτοσ.  

 

iii) Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 2008/915/ΕΚ  

 

Η παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων τθσ βιολογικισ παρακολοφκθςθσ αποτελεί 

ηωτικό τμιμα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ ενόσ επιφανειακοφ 

υδατικοφ ςυςτιματοσ. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία θ ςφγκριςθ των 

αποτελεςμάτων των ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ και ταξινόμθςθσ των κρατϊν 

µελϊν, µζςω ενόσ δικτφου, όπωσ προβλζπεται ςτο τμιμα 1.4.1 του παραρτιματοσ V 

τθσ οδθγίασ 2000/60/ ΕΚ. Η απόφαςθ 2008/915/ΕΚ αφορά ςτον κακοριςμό, 

ςφμφωνα µε τθν οδθγία 2000/60/ΕΚ, των τιμϊν των ταξινομιςεων ςτα ςυςτιματα 

παρακολοφκθςθσ των κρατϊν µελϊν, βάςει των αποτελεςμάτων τθσ 

διαβακµονόµθςθσ. Η διαβακµονόµθςθ είναι µια πολφπλοκθ επιςτθμονικι και 

τεχνικι εργαςία. Σε αυτιν ορίηεται µια διαδικαςία για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ςυγκριςιμότθτασ, μεταξφ των κρατϊν µελϊν, των αποτελεςμάτων τθσ βιολογικισ 

παρακολοφκθςθσ, θ οποία αποτελεί ηωτικό τμιμα τθσ ταξινόμθςθσ τθσ οικολογικισ 

κατάςταςθσ των επιφανειακϊν υδατικϊν ςυςτθμάτων.  
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iv) Η απόφαςθ αρικ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

16θσ Οκτωβρίου 2008 

 

Με τθν ανωτζρω κεςπίηεται κατάλογοσ ουςιϊν προτεραιότθτασ ςτον τομζα 

πολιτικισ των υδάτων και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δθλ. ουςιϊν που πρζπει να 

παρακολουκοφνται κατά προτεραιότθτα για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιοτικισ 

κατάςταςθσ των υδάτων. 

 

v) Η Οδθγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ 

Οκτωβρίου 2008  

 

Η προμνθμονευκείςα Οδθγία ςχετικά µε τα πρότυπα ποιότθτασ περιβάλλοντοσ ςτον 

τομζα πολιτικισ των υδάτων κακϊσ και ςχετικά µε τθν τροποποίθςθ και 

ςυνακόλουκθ κατάργθςθ των οδθγιϊν του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 

84/156/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

vi) Η οδθγία για τισ πλθμμφρεσ (2007/60/EΚ) 

 

Με τθν ανωτζρω, ςκοπείται θ προαγωγι των ςχεδίων διαχείριςθσ των κινδφνων 

πλθμφρασ και, επίςθσ ενιςχφει ςθμαντικά τουσ ςτόχουσ τθσ ΟΡΥ. 

Ρζραν τθσ Οδθγίασ-πλαίςιο και των παραπάνω οδθγιϊν και αποφάςεων, εκδόκθκε 

και πλικοσ άλλων οδθγιϊν για ειδικότερα κζματα, όπωσ θ νιτρορφπανςθ, ο 

περιοριςμόσ των φυτοφαρμάκων κλπ. που διαςφαλίηουν τθν καλι κατάςταςθ των 

υδάτων τθσ Ευρϊπθσ, όπωσ ενδεικτικά: Η οδθγία για τα αςτικά λφματα 

(91/271/ΕΟΚ), θ οδθγία για τα φδατα κολφμβθςθσ (2006/7/EΚ), θ οδθγία για τθ 

νιτρορφπανςθ (91/676/ΕΟΚ), θ οδθγία για το πόςιμο νερό (98/83/EΚ).  
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vii) Η Οδθγία Πλαίςιο για τα Θαλάςςια Συςτιματα (ΟΠΘΣ) 2008/56/ΕΚ 

 

Τζλοσ, θ Οδθγία 2008/56/ΕΚ, πλαιςιωμζνθ από τθν ΟΡΥ, τθν οδθγία για τουσ 

οικοτόπουσ και τθν οδθγία για τα άγρια πτθνά, αποτελεί µια ολοκλθρωμζνθ, 

οικοςυςτθµικι προςζγγιςθ θ οποία ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ καλισ περιβαλλοντικισ 

κατάςταςθσ για πολλζσ επιμζρουσ περιβαλλοντικζσ πτυχζσ, που περιλαμβάνει και 

το καλάςςιο περιβάλλον.  

2.3. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΣΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΕΡΙ Τ∆ΑΣΩΝ (ΟΠΤ) 

 

Οι ευρωπαίοι εταίροι οφείλουν να λάβουν µια ςειρά οικονομικϊσ αποδοτικϊν 

μζτρων µε διαφανι και ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμζνου να τεκεί ςε εφαρμογι θ 

οδθγία-πλαίςιο του 2000 για τα φδατα (ΟΡΥ). Τα κράτθ µζλθ πρζπει να 

περιγράφουν ςυνοπτικά τα μζτρα αυτά (τα οποία περιλαμβάνονται ςτα 

«προγράμματα μζτρων» τουσ) ςτα οικεία ςχζδια διαχείριςθσ λεκάνθσ απορροισ 

ποταμοφ (Σ∆ΛΑΡ), που επικαιροποιοφνται ανά εξαετία. Η Επιτροπι παρακολουκεί 

τθν υλοποίθςθ τθσ Οδθγίασ Ρλαίςιο και αξιολογεί τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ 

τθσ, προτείνοντασ τρόπουσ για τθν αποτελεςματικότερθ προςταςία των υδατικϊν 

πόρων. Ζτςι εκδίδει περιοδικά εκκζςεισ προόδου, ςτισ οποίεσ διατυπϊνει τισ 

παρατθριςεισ τθσ.  

 Ζκκεςθ προόδου 2007 

Στισ 22 Μάρτιου 2007 ςε ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο 

και το Συμβοφλιο δθμοςιεφτθκε θ πρϊτθ ζκκεςθ προόδου, ςε ό,τι αφορά τθν 

εφαρμογι τθσ ΟΡΥ, με τίτλο τθσ τελευταίασ: «Ρροσ τθν αειφόρο διαχείριςθ του 

νεροφ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.» (Ανακοίνωςθ Ε.Ε, 2007). Κφριο αντικείμενο τθσ 

παραπάνω ζκκεςθσ ιταν θ διατφπωςθ ςυςτάςεων για τα ςχζδια διαχείριςθσ των 

λεκανϊν απορροισ. Σκοπόσ των ςυςτάςεων αυτϊν αποτελοφςε θ επιδίωξθ 

περαιτζρω ουςιαςτικϊν βελτιϊςεων του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του νεροφ 

κεςπίηοντασ προγράμματα μζτρων που επιβαλλόταν να καταςτοφν επιχειρθςιακά 

ωσ το 2012 και να επιτφχουν τουσ αντίςτοιχουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ τθσ 

οδθγίασ ζωσ το 2015. Τα κράτθ µζλθ όφειλαν να ζχουν ζτοιμα τα πρϊτα ςχζδια 

διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ των ποταμϊν μζχρι τα τζλθ του 2009 και να 
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καταλιξουν ςε αντίςτοιχθ πολιτικι τιμολόγθςθσ του φδατοσ μζχρι το 2010. Τζλοσ, 

τονίςτθκε πωσ θ μζτρια μεταφορά ςτο εκνικό δίκαιο και θ ζλλειψθ οικονομικϊν 

αναλφςεων ιταν τα μεγαλφτερα κενά ςτθν εφαρμογι τθσ ΟΡΥ μζχρι τότε. 

Απαιτοφνταν λοιπόν μεγαλφτερθ πρόοδοσ ςε τομείσ όπωσ θ ενςωμάτωςθ τθσ 

πολιτικισ για το νερό ςε άλλεσ πολιτικζσ και ςτθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων τθσ 

αλλαγισ του κλίματοσ ςτον κφκλο του νεροφ.  

 Ζκκεςθ προόδου 2012  

Το 2012 εκδόκθκε θ Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το 

Συμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι 

των Ρεριφερειϊν, µε τθν οποία παρουςιάςτθκε το προςχζδιο για τθ διαφφλαξθ των 

υδατικϊν πόρων τθσ Ευρϊπθσ µε κφρια αιτιολογία ότι θ κατάςταςθ των υδάτων τθσ 

ΕΕ δεν είναι επαρκϊσ ικανοποιθτικι (Ανακοίνωςθ Ε.Ε, 2012). Το Σχζδιο ςτθρίχκθκε 

ςε ενδελεχι αξιολόγθςθ τθσ υπάρχουςασ πολιτικισ και είχε ωσ ςκοπό τθν 

υπερπιδθςθ των εμποδίων, τα οποία ςυνιςτοφν τροχοπζδθ ςτα μζτρα διαςφάλιςθσ 

των υδατικϊν πόρων τθσ Ευρϊπθσ. Διαπιςτϊκθκε ότι οι κφριεσ αιτίεσ των 

αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτθν κατάςταςθ των υδάτων αλλθλοςυνδζονται. Μεταξφ 

αυτϊν βρίςκονται θ κλιματικι αλλαγι, οι χριςεισ τθσ γθσ, οι οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ παραγωγι ενζργειασ, θ βιομθχανία, θ γεωργία και ο 

τουριςμόσ, θ αςτικι ανάπτυξθ και οι δθμογραφικζσ μεταβολζσ.  

Μζςω του Σχεδίου φάνθκε ότι δεν υπάρχουν ακριβείσ ςτοιχεία αναφορικά µε τισ 

πραγματικζσ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ 

(και αντιςτρόφωσ τθν ευπάκεια των οικονομικϊν τομζων ςτισ μεταβολζσ τθσ 

διακεςιμότθτασ των πόρων). Ρροςζκεςε επίςθσ ότι θ επιτυχισ προςαρμογι ςτισ 

επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο νερό δεν είναι ςυνάρτθςθ μόνο  των 

αποτελεςματικϊν εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν για τα φδατα, αλλά 

εξαρτάται και από το βακμό ςτον οποίο θ διαχείριςθ των υδάτων μπορεί να 

ενςωματωκεί ςε άλλεσ τομεακζσ πολιτικζσ όπωσ θ γεωργία, θ ενζργεια, θ ςυνοχι 

και θ υγεία. Ρρότεινε ότι θ προςαρμογι πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν 

επανεξζταςθ ι τθν εφαρμογι άλλων ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν, ιδίωσ 

τθσ βιοποικιλότθτασ, του παράκτιου και του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Στο 
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προςχζδιο εντοπίηονταν ςθμαντικά μζτρα, τα οποία ζπρεπε να λάβουν οι 

διαχειριςτζσ υδατικϊν πόρων και οι διαμορφωτζσ πολιτικισ για να αντιμετωπίςουν 

τισ προκλιςεισ µε τισ οποίεσ βρίςκεται αντιμζτωπο το υδάτινο περιβάλλον. Ζκεςε 

ςαφϊσ το ςτόχο και χάραξε τθν αναπτυξιακι πορεία τθσ πολιτικισ τθσ Ε.Ε. για τα 

φδατα. Οι κυριότεροι ςτόχοι που τζκθκαν: τιμολόγθςθ του νεροφ µε κίνθτρα 

αποδοτικότθτασ, αφομοίωςθ τθσ καταμζτρθςθσ, μείωςθ τθσ χριςθσ νεροφ ςτθ 

γεωργία, περιοριςμόσ τθσ παράνομθσ άντλθςθσ/κατακράτθςθσ, ευαιςκθτοποίθςθ 

ςχετικά µε τθν κατανάλωςθ νεροφ (π.χ. ενςωμάτωςθ ςε διακινοφμενα ςτθν 

παγκόςμια αγορά προϊόντα), μεγιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ μζτρων φυςικισ 

ςυγκράτθςθσ των υδάτων (πράςινεσ υποδομζσ), καλφτεροσ υπολογιςμόσ κόςτουσ 

και οφζλουσ, καλφτερθ βάςθ γνϊςεων. Η επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν είναι κζμα 

πολιτικισ βοφλθςθσ και δζςμευςθσ των εμπλεκόμενων ςτο μζλλον. 

 Ζκκεςθ προόδου 2015 

Στισ 9 Μαρτίου 2015 θ Επιτροπι δθμοςίευςε τθν Ανακοίνωςθ προσ το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο µε κζμα «Η οδθγία-πλαίςιο για τα φδατα και θ 

οδθγία για τισ πλθμμφρεσ: Ενζργειεσ για τθν «καλι κατάςταςθ» των υδάτων τθσ ΕΕ 

και για τθ μείωςθ των κινδφνων πλθμμφρασ», ςφμφωνα µε το άρκρο 18, 

παράγραφοσ 4 τθσ ΟΡΥ (Ανακοίνωςθ Ε.Ε, 2015). Σκοπόσ τθσ ιταν να παρουςιαςτεί θ 

αξιολόγθςθ τθσ προόδου, που είχε ςθμειωκεί μζχρι εκείνθ τθν περίοδο, ςχετικά µε 

τισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που είχαν αναλάβει τα κράτθ µζλθ για να εφαρμόςουν 

τα μζτρα που ςυνοψίηονταν ςτα Σχζδια Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν 

(Σ∆ΛΑΡ) τουσ. Διαπίςτωνε ότι τα φδατα τθσ Ευρϊπθσ είναι πολφ πιο κακαρά από ότι 

ιταν 25 χρόνια πριν, χάρθ ςε επενδφςεισ ςε ςυςτιματα επεξεργαςίασ λυμάτων για 

τθ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ από τθν επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων. Ραρόλα αυτά, ο 

ςτόχοσ τθσ ΟΡΥ για το 2015 είχε επιτευχκεί µόνο για το 53% των επιφανειακϊν 

υδάτινων μαηϊν ςτθν Ευρϊπθ. Οι υπόλοιπεσ εξακολουκοφν να βρίςκονται ςε κακι 

οικολογικι κατάςταςθ. Η Ανακοίνωςθ κατζλθξε ςτα εξισ ςυμπεράςματα- ςτόχουσ:  

• Τα προγράμματα μζτρων πρζπει να ζχουν αρραγι βάςθ. Τα κράτθ µζλθ 

πρζπει να εντείνουν τισ προςπάκειζσ τουσ, ϊςτε να ςτθρίηουν τα προγράμματα 

μζτρων τουσ, ςτθν ορκι αξιολόγθςθ των πιζςεων και των επιπτϊςεων για το 
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υδάτινο οικοςφςτθμα, κακϊσ και ςτθν αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ 

των υδάτων.  

• Η παρακολοφκθςθ των υδάτων κα πρζπει να διατθρθκεί και/ι να βελτιωκεί. 

• Απαιτείται προςαρμογι τθσ χριςθσ των υδάτων ςτουσ περιβαλλοντικοφσ 

ςτόχουσ τθσ ΟΡΥ και επιβολι των αλλαγϊν. 

• Αντιμετϊπιςθ τθσ ρφπανςθσ  

• Αντιμετϊπιςθ των ποςοτικϊν πτυχϊν τθσ διαχείριςθσ των υδάτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαςφνδεςθσ µε τθν ποιότθτα  

• Συνετι χριςθ οικονομικϊν μζςων και κινιτρων  

• Συντονιςμόσ τθσ εφαρμογισ των μζτρων, ϊςτε να υπάρξουν πολλαπλά οφζλθ  

• Αξιοποίθςθ των επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςτον τομζα των υδάτων  

Τζλοσ, ανζφερε ότι θ ΟΡΥ πρζπει να επανεξεταςτεί και ενδεχομζνωσ να 

ανακεωρθκεί μζχρι το 2019. 

 

ΚΕΦ. 3: ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ Τ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙ 
 

3.1. TO ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ 

 

Από το 1950 θ Ελλάδα κεςμοκετεί νόμουσ για τθ διαχείριςθ του νεροφ αλλά και τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. Με το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201Α) «Διαχείριςθ των 

υδατικϊν πόρων και άλλεσ διατάξεισ», ειςάγεται µία νζα αντίλθψθ για τθν 

διαχείριςθ του νεροφ ςτθν Ελλάδα (ΤΕΕ Κεντρ. & ∆υτ. Θεςςαλίασ, 2014) Με το νόμο 

αυτό διαφάνθκε θ πρόκεςθ τθσ Ρολιτείασ για διαμόρφωςθ μιασ Εκνικισ πολιτικισ 

διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων και κεςμοκετικθκαν διαδικαςίεσ και όργανα ςε 

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο νόμοσ αυτόσ διαμόρφωςε ζνα νζο κεςμικό 

πλαίςιο και τουσ αναγκαίουσ μθχανιςμοφσ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των 

υδατικϊν πόρων τθσ Χϊρασ και τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που 

ανακφπτουν. Η κακιζρωςθ του όρου του υδατικοφ διαμερίςματοσ µε βάςθ τισ 
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υδρολογικζσ λεκάνεσ, µε ενιαία διοίκθςθ αποτζλεςε ζνα πολφ κετικό βιμα ςτθ 

διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων τθσ Χϊρασ. Ζτςι, χϊριςε τθ χϊρα ςε 14 υδατικά 

διαμερίςματα και ςυςτάκθκε ςτο τότε Υπουργείο Βιομθχανίασ Ενζργειασ και 

Τεχνολογίασ Διυπουργικι Επιτροπι Υδάτων (∆.Ε.Υ∆.), θ οποία αποτζλεςε όργανο 

γνωμοδοτικό για τθ διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ πολιτικισ διαχείριςθσ των υδατικϊν 

πόρων. Τζλοσ, προβλεπόταν θ δθμιουργία Αρχϊν Διαχείριςθσ Υδάτων ςε κάκε ζνα 

υδατικό διαμζριςμα µε τθ ςφςταςθ Ειδικϊν Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ. 

Αυτόσ ο νόμοσ όμωσ δεν εφαρμόςτθκε τελικά ςε όλεσ του τισ προβλζψεισ γιατί δεν 

ακολοφκθςαν τα ςχετικά Ρ∆. 

3.2 ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ Ω ΠΡΟ ΣΑ ΤΔΑΣΑ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Η διάταξθ του άρκρου 24 του Συντάγματοσ, αναφερόμενθ ςτθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, αφορά και ςτα φδατα, τα υπόγεια, τα επιφανειακά και ωσ 

οικοςυςτιματα. Κατά τθ ΣτΕ 2179/2006… «το φυςικό περιβάλλον, ςτοιχείο του 

οποίου είναι οι υδάτινοι πόροι, ζχει αναχκεί ςε αυτοτελϊσ προςτατευόμενο αγακό, 

προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ οικολογικι ιςορροπία και θ διαφφλαξθ των 

φυςικϊν πόρων προσ χάρθ των επόμενων γενεϊν. Για το ςκοπό αυτό ο ςυντακτικόσ 

νομοκζτθσ επζβαλε ςτα όργανα του Κράτουσ να προβαίνουν ςε κετικζσ ενζργειεσ 

για τθ διαφφλαξθ του προςτατευόμενου αγακοφ και να λαμβάνουν τα απαιτοφμενα 

νομοκετικά και διοικθτικά, προλθπτικά και καταςταλτικά μζτρα, παρεμβαίνοντασ 

ςτον αναγκαίο βακμό και ςτθν οικονομικι ι άλλθ ατομικι ι ςυλλογικι 

δραςτθριότθτα…». 

Το δε άρκρο 18 του Συντάγματοσ (ςτο οποίο προβλζπεται επιφφλαξθ νόμου για τθν 

ιδιοκτθςία και τθν διάκεςθ μεταξφ άλλων των ρεόντων, των υπογείων κακϊσ και 

των ιαματικϊν υδάτων, κακϊσ και για τθν ιδιοκτθςία, εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ 

των λιμνοκαλαςςϊν και των μεγάλων λιμνϊν) κζτει επιφφλαξθ ωσ προσ τθν 

ιδιοκτθςία αυτισ τθσ κατθγορίασ των υδάτων με ςτόχο να κζςει ρυκμίςεισ που κα 

αφοροφν τθ διαχείριςθ και προςταςία του. 

Ήδθ βεβαίωσ από το 1990 το ΣτΕ είχε προςαρμόςει τθν αρχι τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ ειδικά ςε ό, τι αφορά τα φδατα, εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ 

ςτάκμιςθσ και αποφαινόμενο ότι απαιτείτο ζνα ςυςτθματικό ςχζδιο χριςεωσ των 
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υδατικϊν πόρων, βάςει μιασ τεκμθριωμζνθσ εκτιμιςεωσ και λαμβανομζνων υπόψθ 

και άλλων κομβικϊν παραγόντων, όπωσ θ ςχζςθ ρεόντων και υπογείων υδάτων, τθσ 

ποςότθτασ των διακεςίμων αποκεμάτων κλπ. 

3.3 Ν. 3199/2003 ΚΑΙ ΠΔ. 51/2007 ΚΑΙ ΤΝΑΦΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο εκνικόσ νομοκζτθσ ενςωμάτωςε (μερικϊσ) τθν Οδθγία 2000/60/ΕΚ με τον Ν. 

3199/2003. Αφορά τθν προςταςία και διαχείριςθ των επιφανειακϊν και υπογείων 

υδάτων. Η εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία κακίςταται πιο ολοκλθρωμζνθ με το ΡΔ 

51/2007 «Κακοριςμόσ μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία 

και διαχείριςθ των υδάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2000/60/ΕΚ». Η εφαρμογι του ΡΔ αυτοφ ζχει ωσ ςκοπό τθ κζςπιςθ του αναγκαίου 

πλαιςίου μζτρων και διαδικαςιϊν, ϊςτε να επιτευχκεί θ ολοκλθρωμζνθ προςταςία 

και ορκολογικι διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων τθσ χϊρασ. Αντικακίςταται ζτςι ο 

προθγοφμενοσ Ν. 1739/1987. 

Ο νζοσ Ν. 3199/2003 περιζχει πλζγμα οριςμϊν, π.χ. επιφανειακά, υπόγεια, 

εςωτερικά φδατα κατά τουσ οριςμοφσ τθσ Οδθγίασ (άρκρο 1). 

Ο νόμοσ ςυνιςτά Εκνικι Επιτροπι Υδάτων, θ οποία χαράςςει τθν πολιτικι για τθν 

προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων, παρακολουκεί και ελζγχει τθν εφαρμογι τθσ 

και εγκρίνει, μετά από ειςιγθςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 

γνϊμθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Υδάτων, τα εκνικά προγράμματα προςταςίασ και 

διαχείριςθσ του υδατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ (άρκρο 2). 

Συνιςτάται, επίςθσ, Εκνικό Συμβοφλιο Υδάτων με Ρρόεδρο τον Υπουργό 

Ρεριβάλλοντοσ. Η Εκνικι Επιτροπι Υδάτων υποβάλλει ςτθ Βουλι και ςτο Εκνικό 

Συμβοφλιο Υδάτων ετιςια ζκκεςθ ςχετικά με τθν κατάςταςθ του υδάτινου 

περιβάλλοντοσ τθσ χϊρασ, τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία και 

διαχείριςθ των υδάτων, κακϊσ και για τθ ςυμβατότθτα με το κοινοτικό κεκτθμζνο 

(παρ. 3). Το Εκνικό Συμβοφλιο Υδάτων ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρό του 

τουλάχιςτον δφο (2) φορζσ το χρόνο. Για τισ ςυνεδριάςεισ του Εκνικοφ Συμβουλίου 

Υδάτων τθροφνται πλιρθ απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά με ευκφνθ τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Υδάτων. Τα πρακτικά δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου 
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Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (παρ. 4). Με τισ ρυκμίςεισ αυτζσ, θ διαχείριςθ των 

υδατικϊν πόρων τζκθκε πλζον ςτθν αρμοδιότθτα του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ. 

Η Ειδικι Γραμματεία Υδάτων ζχει τθν αρμοδιότθτα κατάρτιςθσ των προγραμμάτων 

προςταςίασ και διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων τθσ χϊρασ και του ςυντονιςμοφ 

των υπθρεςιϊν και κρατικϊν φορζων για κάκε ηιτθμα που αφορά ςτθν προςταςία 

και διαχείριςθ των υδάτων. Η Γραμματεία, ςε ςυνεργαςία με τισ Ρεριφερειακζσ 

Διευκφνςεισ Υδάτων, καταρτίηει τα εκνικά προγράμματα προςταςίασ και 

διαχείριςθσ του υδάτινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ και παρακολουκεί και ςυντονίηει 

τθν εφαρμογι τουσ. Ρριν τθν ζγκριςι τουσ, τα προγράμματα ειςάγονται για 

διαβοφλευςθ ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Υδάτων. Η Γραμματεία είναι οργανωμζνθ ςε 

Διευκφνςεισ και Τμιματα και επικεφαλισ τθσ είναι ο εκάςτοτε αρμόδιοσ Ειδικόσ 

Γραμματζασ του ΥΡΕΚΑ. 

Κατά το άρκρο 4 παρ. 1. ςυνιςτάται ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 

Δθμόςιων Ζργων Κεντρικι Υπθρεςία Υδάτων, θ οποία αςκεί αρμοδιότθτεσ 

κατάρτιςθσ των εκνικϊν προγραμμάτων, εκκζςεων, ςυντονιςμοφ, διαμορφωτικζσ 

τθσ πολιτικισ, ειςιγθςθσ λιψθσ μζτρων κλπ. 

Κατά το άρκρο 5 θ Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Ρεριφζρειασ (Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ) είναι επιφορτιςμζνθ με τθν προςταςία και διαχείριςθ κάκε λεκάνθσ 

απορροισ ποταμοφ (παρ. 1). Με απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων, που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ κακορίηονται οι λεκάνεσ απορροισ 

ποταμϊν και ορίηονται οι αντίςτοιχεσ Ρεριφζρειεσ (παρ. 2). Σε κάκε Ρεριφζρεια 

ςυνιςτάται Διεφκυνςθ Υδάτων μζςω τθσ οποίασ αςκοφνται οι αρμοδιότθτεσ τθσ 

Ρεριφζρειασ για τθν προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων (παρ. 4). 

Κατά το άρκρο 6 του ν.3199/2003, ςυνιςτάται ςε κάκε Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 

Συμβοφλιο Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (Σ.Υ.Α.Δ.), το οποίο αποτελεί 

όργανο κοινωνικοφ διαλόγου και διαβοφλευςθσ για κζματα προςταςίασ και 

διαχείριςθσ των υδάτων (παρ. 1). Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Υδάτων γνωμοδοτεί 

πριν τθν ζγκριςθ του Σχεδίου Διαχείριςθσ και εκφράηει τθ γνϊμθ του προσ το Γενικό 

Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ για κάκε κζμα προςταςίασ και διαχείριςθσ των υδάτων 

που αυτόσ του υποβάλλει (παρ. 2). 
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Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να γίνει ειδικι αναφορά ςτισ ΔΕΥΑ (Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ 

Φδρευςθσ και Άρδευςθσ). Οι ∆ΕΥΑ είναι επιφορτιςμζνεσ µε τθ διαχείριςθ των 

υδάτων ςε επίπεδο διμου. Με το κεςμικό τουσ πλαίςιο, (Ν. 1069/80) ανζλαβαν 

τρεισ βαςικζσ υποχρεϊςεισ: α) Να εξαςφαλίςουν πόςιμο νερό επαρκοφσ ποςότθτασ 

και ποιότθτασ για τουσ καταναλωτζσ, β) να κακαρίςουν το χρθςιμοποιθμζνο νερό 

προκειμζνου να το απορρίψουν ςε κάποιον αποδζκτθ και γ) να διευκετιςουν τθν 

απορροι των όμβριων υδάτων µε ςτόχο τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία του 

αςτικοφ ιςτοφ. Η ίδρυςθ και θ λειτουργία των ∆.Ε.Υ.Α. είναι ο κυριότεροσ λόγοσ που 

ολοκλθρϊκθκαν πολλά ζργα φδρευςθσ- αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ υγρϊν 

αποβλιτων ςτθ χϊρα µασ και λειτουργοφν µε τρόπο ικανοποιθτικό, ιςοδφναμο µε 

αυτό ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Οι ∆.Ε.Υ.Α. εφαρμόηουν πλιρωσ τθν εκνικι 

νομοκεςία και τισ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ για το πόςιμο νερό και οι καταναλωτζσ τουσ 

εγγυθμζνα πίνουν νερό που ελζγχεται ςτθν ποιότθτά του. Οι ∆.Ε.Υ.Α. είναι φορείσ 

που εφαρμόηουν τθν περίφθμθ αρχι "ο ρυπαίνων πλθρϊνει", αρχι που θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κεωρεί αρχι-κλειδί για τθν εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ τθσ 

νομοκεςίασ και τθσ πολιτικισ τθσ για το περιβάλλον και τθν αειφόρο ανάπτυξθ.  

Κατά το ν.3199/2003, διακρίνονται δφο επίπεδα ςχεδιαςμοφ: 

1) Το 1ο επίπεδο αφορά ςτα εκνικά προγράμματα. 

2) Το 2ο επίπεδο αφορά ςτα περιφερειακά ςχζδια διαχείριςθσ λεκανϊν απορροισ. 

Ενϊ κατά το άρκρο 7 παρ. 6α του ν.3199/2003, ζωσ ότου εγκρικοφν τα 

Ρρογράμματα Ανάπτυξθσ υδατικϊν πόρων κατά το άρκρο 4 του Ν. 1739/1987 ι τα 

Σχζδια Διαχείριςθσ των περιοχϊν λεκάνθσ απορροισ ποταμοφ κατά το παρόν 

άρκρο, και προκειμζνου να χορθγθκεί άδεια χριςθσ νεροφ και εκτζλεςθσ ζργου 

αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων μικρϊν υδροθλεκτρικϊν ζργων που πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ β` κατωτζρω, επιτρζπεται θ κατάρτιςθ και ζγκριςθ 

προγράμματοσ ανάπτυξθσ ι ςχεδίου διαχείριςθσ για υπολεκάνθ απορροισ μζχρι τθ 

ςυμβολι του κυρίου ρεφματοσ που τθ διαρρζει με το επόμενο ίςθσ ι μεγαλφτερθσ 

τάξθσ ρεφμα. 

Το Σχζδιο Διαχείριςθσ δζον να είναι πλιρεσ, επιςτθμονικά, τεχνικά και 

εμπεριςτατωμζνα και να διακζτει όλα όςα προβλζπονται ςτον νόμο για το 
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περιεχόμενο του. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ ςυνάπτεται τόςο με τον γενικό 

αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ Ελλάδασ, όςο και με τον διαχειριςτικό ςχεδιαςμό (ςε 

επίπεδο υδατικοφ διαμερίςματοσ), αλλά και τον ςχεδιαςμό λεκάνθσ απορροισ ι 

αυτόνομθσ υδρολογικά περιοχισ (π.χ. επί των νθςιϊν). 

Ωσ προσ τθν προκεςμία που τάςςεται ςτα κράτθ μζλθ με βάςθ τθν Οδθγία, ασ 

επιςθμανκεί ότι τα κράτθ και προ αυτισ οφείλουν να απζχουν από κάκε αντίκετθ 

ρφκμιςθ/απόφαςθ/ενζργεια/παράλειψθ. 

Με το ΡΔ 51/2007, ςυμπλθρϊνονται οι οριςμοί, τίκενται ειδικότεροι 

περιβαλλοντικοί ςτόχοι και ειςάγονται ςαφϊσ λεπτομερζςτερεσ ρυκμίςεισ για τον 

ζλεγχο των πθγϊν ρφπανςθσ κλπ. Με τθ δε απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων 

706/2010 (ΦΕΚ Β 1383), εγκρίκθκαν ςχζδια διαχείριςθσ υδατικϊν διαμεριςμάτων. 

Η νομολογία ςτο τζλοσ τθσ περιόδου αυτισ επζτρεψε κατά το μεταβατικό ςτάδιο 

τον ςθμειακό ςχεδιαςμό. Η νομολογία, επίςθσ, ερμινευςε ςυνδυαςμζνα τισ 

διατάξεισ των Ν. 1739/1987, και Ν. 3199/2003. Με βάςθ τον Ν. 1739/1987 

επιβάλλεται διαδικαςία προγραμματιςμοφ και προθγοφμενθ αδειοδότθςθ, ο δε 

προγραμματιςμόσ δεν εξαρτάται από προθγοφμενθ ζκδοςθ π.δ. μζχρι τθν ζγκριςθ 

ςχετικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ και των διαφόρων ειδϊν προγραμμάτων ανάπτυξθσ, 

προςταςίασ μζτρων και παρακολοφκθςθσ θ εκτζλεςθ ζργου αξιοποιιςεωσ 

υδάτινων πόρων είναι επιτρεπτι μόνο αν εντάςςεται ςε προγραμματιςμό που ζχει 

εγκρικεί κατά τον προγενζςτερο Ν. 1739/1987.Μάλιςτα, θ μεταβατικι διάταξθ του 

άρκρου 16 Ν. 3199/2003 δεν μπορεί να ζχει τθν ζννοια ότι διατθροφνται οι 

προϊςχφουςεσ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ, αλλά μόνον οι ουςιαςτικζσ διατάξεισ 

νόμων ι κανονιςτικϊν πράξεων, ϊςτε να αποφευχκεί θ φπαρξθ νομοκετικοφ κενοφ 

μζχρι τθ νζα ρφκμιςθ και πάντωσ, αφορά ςτισ κατά τον χρόνο δθμοςίευςθσ του Ν. 

3199/2003 ιςχφουςεσ διατάξεισ και όχι ςε εκείνεσ που ουδζποτε ίςχυςαν ι των 

οποίων θ ιςχφσ είχε ιδθ λιξει κατά τον ωσ άνω χρόνο δθμοςίευςθσ. Κατϋ άρκρο 16 

παρ. 1 του Ν 3199/2003, είναι δυνατόν να εγκρικεί Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ βάςει 

των αντίςτοιχων ρυκμίςεων του προγενζςτερου νόμου, ϊςτε να μθν 

παρεμποδίηεται κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο μεταβατικό διάςτθμα θ 

εκτζλεςθ ζργων. Κατά το διάςτθμα αυτό και εφϋ όςον δεν ζχει εγκρικεί ςχετικό 

Σχζδιο Διαχείριςθσ και Ρρόγραμμα Μζτρων, είναι δυνατόν να εγκρικεί Ρρόγραμμα 



[21] 
 

Ανάπτυξθσ βάςει των αντίςτοιχων ρυκμίςεων του προγενζςτερου νόμου, ϊςτε να 

μθν παρεμποδίηεται κατά το μεταβατικό διάςτθμα θ εκτζλεςθ ζργων διαχείριςθσ 

και εκμετάλλευςθσ υδατικϊν πόρων και παράλλθλα να τθρείται θ αρχι του 

προγραμματιςμοφ, που είχε επιβλθκεί από το ζτοσ 1987 με τον Ν 1739/1987. Η 

δυνατότθτα αυτι ζγκριςθσ προγραμμάτων κατϋ εφαρμογι του προγενζςτερου 

νόμου, κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταβατικισ περιόδου, δεν αποκλείεται από τθν 

παρ. 3 του άρκ. 16 Ν. 3199/2003, δεδομζνου ότι θ μεταβατικι ρφκμιςθ τθσ παρ. 3 

δεν αναφζρεται ςτθν ζγκριςθ προγραμμάτων, αλλά ςτθν ζκδοςθ ατομικϊν 

διοικθτικϊν πράξεων χοριγθςθσ αδείασ χριςεωσ και ζργων αξιοποίθςθσ υδάτων. 

Μζχρι τθν ζγκριςθ ςχετικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ και Ρρογράμματοσ Μζτρων κατά 

τισ διατάξεισ του Ν. 3199/2003, θ εκτζλεςθ ζργου αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων 

είναι επιτρεπτι, μόνον αν εντάςςεται ςε προγραμματιςμό που ζχει εγκρικεί κατά 

τον προγενζςτερο Ν 1739/1987. 

Μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν 3199/2003, θ αρμοδιότθτα για τθν ζκδοςθ 

κανονιςτικϊν πράξεων περί επιβολισ περιοριςτικϊν μζτρων για τθ χριςθ των 

υδάτων και τθ λειτουργία των ςχετικϊν ζργων περιιλκε ςε όργανα τθσ 

περιφερειακισ διοίκθςθσ του Κράτουσ και ςυγκεκριμζνα, ςτουσ Γεν. Γραμματείσ των 

Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ. Μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν. 3199/2003 οι ανωτζρω 

κανονιςτικζσ αρμοδιότθτεσ αςκοφνται από τα όργανα που προβλζπονται από τισ 

διατάξεισ του νόμου αυτοφ, μεταξφ των οποίων δεν περιλαμβάνονται όργανα των 

οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ πρϊτου βακμοφ. 

Ππωσ ζχει δθλαδι ςυνολικϊσ κρικεί, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του Ν. 

1739/1987, ερμθνευόμενεσ υπό το φωσ τθσ Οδθγίασ 2000/60, κάκε χριςθ των 

υδάτων υπόκειται ςτισ αρχζσ και τουσ περιοριςμοφσ που ςυνκζτουν τθ βιϊςιμθ 

διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων, οι οποίοι αποτελοφν ουςιϊδεσ ςτοιχείο του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Επίςθσ, θ ζλλειψθ ςχεδίου διαχείριςθσ και προγράμματοσ ανάπτυξθσ υδατικϊν 

πόρων δεν μπορεί να καλυφκεί από τθν οικεία ΜΡΕ, οφτε τθν ΑΕΡΟ, αλλά οφτε και 

από τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ ζργου φδρευςθσ (που κεμελιϊνεται ςτα άρκρα 2 παρ. 1 

και 5 παρ. 1 του Συντάγματοσ). 
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Θεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ είναι κατά πάγια νομολογία ότι: 

 αυτι γίνεται ςε επίπεδο λεκάνθσ απορροισ ποταμοφ (υδατικά διαμερίςματα 

του Ν. 1739/1987), 

 κατά τον προγραμματιςμό τθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων λαμβάνεται 

υπ’ όψθ θ ςχζςθ ρεόντων και υπογείων υδάτων, θ ποςότθτα διακεςίμων 

αποκεμάτων και θ ολοκλθρωμζνθ χρθςιμοποίθςθ των υδάτων, 

 δεδομζνθσ δε τθσ αλλθλεξαρτιςεωσ των υδάτων με τα ποικίλα υδάτινα 

οικοςυςτιματα και τουσ υγροτόπουσ, θ βιϊςιμθ διαχείριςθ πρζπει να 

περιλαμβάνει και τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διαχείριςθσ ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα και ποςότθτα του υδάτινου 

οικοςυςτιματοσ που αυτι επθρεάηει. 

 Επιπλζον δε ςτοιχείο τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ αποτελεί ο προςανατολιςμόσ 

τθσ ηιτθςθσ ςτισ χριςεισ νεροφ, ςτισ οποίεσ αποβλζπουν τα προγράμματα 

ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. 

Η Οδθγία 2000/60/ΕΚ περιζχει, ωςτόςο, κάποιεσ αςαφείσ ορολογίεσ, π.χ. θ 

«αυςτθρι» υποχρζωςθ (hard obligation) του κράτουσ μζλουσ (άρκρο 4 παρ. 6 εδάφ. 

γϋ) για τθν πρόλθψθ ι τθν αποφυγι τθσ περαιτζρω υποβάκμιςθσ τθσ κατάςταςθσ 

των υδάτων από τθ μία πλευρά, ενϊ από τθν άλλθ, θ «λιγότερο αυςτθρι» οφειλι 

(soft commitment) ωσ προσ τθν αποκατάςταςθ ενόσ υποβακμιςμζνου ποιοτικά 

υδάτινου ςϊματοσ (άρκρο 4 παρ. 6 εδάφ. γϋ). Η διαχείριςθ διακρατικϊν ποταμϊν 

απαιτεί από κοινοφ ςυντονιςμό με γνϊμονα τόςο τθν Οδθγία όςο και τισ 

υπάρχουςεσ διεκνείσ ςυμβάςεισ. Η Επιτροπι μπορεί να παρζμβει για διευκόλυνςθ 

όςον αφορά ςτον κακοριςμό των προγραμμάτων μζτρων. Σαφϊσ και εδϊ 

ανακφπτει ωσ προζχουςα θ ανάγκθ φπαρξθσ πολιτικισ βοφλθςθσ και διοικθτικισ 

υποςτιριξθσ, ιδίωσ με τθν κατοχι και χρθςιμοποίθςθ πλθροφοριϊν πολλαπλϊν 

πθγϊν. 

Η Ελλάδα ζχει καταδικαςτεί με πρόςτιμο ςτισ C-232/1995 και C-233/1995 που 

αφοροφν ςτθν παράλειψθ μεταφοράσ τθσ Οδθγίασ 76/464/ΕΟΚ ςτο εςωτερικό 

δίκαιο. Το κράτοσ μζλοσ υποχρεοφται να καταρτίςει ειδικά προγράμματα προσ 
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μείωςθ τθσ επιβάρυνςθσ των υδάτων, προϊόν προγραμματιςμοφ πλιρουσ και 

ςυνεχοφσ. Με τον Ν. 3199/2003, βζβαια, ζνα ςθμαντικό βιμα ςυντελείται 

(δθμιουργείται θ «ανωδομι», όπωσ λζγεται χαρακτθριςτικά). 

ΚΕΦ. 4: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

4.1. Η ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ 

 

Σε εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ) εκδόκθκε θ ΥΑ Αρικ. οικ. 135275/ΦΕΚ 

1751β/22- 5-17 «Ζγκριςθ γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ 

υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των 

υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του». Σκοπόσ τθσ παραπάνω απόφαςθσ 

είναι (Άρκρο 1 τθσ ΥΑ 135275): 

• θ ζγκριςθ γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν 

φδατοσ για διάφορεσ χριςεισ και  

• κανόνων και μζτρων βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν αυτϊν, κακϊσ και  

• ο κακοριςμόσ των διαδικαςιϊν και τθσ μεκόδου ανάκτθςθσ του κόςτουσ των 

υπθρεςιϊν αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του περιβαλλοντικοφ κόςτουσ και του 

κόςτουσ υδατικοφ πόρου, ςφμφωνα µε το άρκρο 12 του ν. 3199/2003, όπωσ ιςχφει 

και το άρκρο 8 ςε ςυνδυαςμό µε το άρκρο 12 του Ρ.∆. 51/2007, όπωσ ιςχφει, ϊςτε 

να επιτυγχάνεται θ βιϊςιμθ χριςθ και θ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων, 

ςφμφωνα µε τουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ του άρκρου 4 του ανωτζρω Ρ.∆. και 

να διαςφαλίηεται ο ςυνταγματικά κατοχυρωμζνοσ δθμόςιοσ χαρακτιρασ του νεροφ 

ωσ κοινωνικό αγακό απολφτωσ απαραίτθτο για τθ διαβίωςθ του ανκρϊπου. 

Ειδικότερα θ παραπάνω απόφαςθ ζχει ωσ κφριο ςτόχο να διαςφαλίηει: α) ότι θ 

τιμολογιακι πολιτικι για το νερό παρζχει επαρκι κίνθτρα ςτουσ χριςτεσ για τθν 

αποδοτικι χριςθ των υδατικϊν πόρων και, β) επαρκι ςυνειςφορά των διαφορϊν 

χριςεων του νεροφ ςτθν ανάκτθςθ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ ςε 

ποςοςτό που κακορίηεται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια διαχείριςθσ λεκανϊν απορροισ 

ποταμϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ, όπου απαιτείται, τισ κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ 

και οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ αποκατάςταςθσ κακϊσ και τισ γεωγραφικζσ και 
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κλιματικζσ ςυνκικεσ. Το ςυνολικό κόςτοσ υπθρεςιϊν νεροφ αποτελείται από τρεισ 

ςυνιςτϊςεσ (Άρκρο 3 τθσ ΥΑ 135275/17): 1. Χρθματοοικονομικό κόςτοσ, 2. 

Ρεριβαλλοντικό κόςτοσ και 3. Κόςτοσ Ρόρου (Διακεςιμότθτασ). Το 

χρθματοοικονομικό κόςτοσ αποτελεί κατά κανόνα το μεγαλφτερο ποςοςτό ανάλογα 

και µε το είδοσ χριςθσ π.χ. φδρευςθ, άρδευςθ. 

Χρηματοοικονομικό κόςτοσ: Το χρθματοοικονομικό κόςτοσ περιλαμβάνει: 

• Το κόςτοσ κεφαλαίου: αφορά ςτο κόςτοσ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ για τθν 

καταςκευι των υποδομϊν παροχισ υπθρεςιϊν νεροφ.  

• Το λειτουργικό κόςτοσ: αφορά ςτισ δαπάνεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία κάκε 

ζργου ( π.χ. θλεκτρικι ενζργεια). 

 • Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ: αφορά ςτισ δαπάνεσ για αναλϊςιμα υλικά και εργαςία, 

ϊςτε οι υπάρχουςεσ υποδομζσ να βρίςκονται ςε καλι λειτουργικι κατάςταςθ και 

 • Το κόςτοσ διοίκθςθσ & άλλα κόςτθ: αφορά ςτα ζξοδα διοίκθςθσ των φορζων 

παροχισ υπθρεςιϊν νεροφ (π.χ. προςωπικό διοίκθςθσ, ενοίκια κεντρικϊν γραφείων 

κ.α.). 

Περιβαλλοντικό κόςτοσ: Το περιβαλλοντικό κόςτοσ είναι το κόςτοσ για τθν 

αποτροπι τθσ υποβάκμιςθσ ι ζκφραςθ τθσ αποδεκτισ περιβαλλοντικισ 

υποβάκμιςθσ (υποβάκμιςθ ποιότθτασ ηωισ) µε τθ μορφι οικονομικοφ κόςτουσ - 

εςωτερίκευςθ «εξωτερικοφ» κόςτουσ. 

Κόςτοσ πόρου: Κόςτοσ πόρου: το κόςτοσ που προκφπτει λόγω µθ δυνατότθτασ 

αξιοποίθςθσ (τϊρα ι ςτο μζλλον) μιασ εναλλακτικισ χριςθσ του νεροφ. Κατά µία 

ζννοια ςχετίηεται µε το κόςτοσ περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ επιλογϊν (και ςτο 

μζλλον), λόγω τθσ υιοκζτθςθσ ςυγκεκριμζνθσ χριςθσ. Χρειάηεται προςοχι ϊςτε να 

διακρίνεται από το περιβαλλοντικό κόςτοσ (διπλόσ υπολογιςμόσ του κόςτουσ). 

4.2. Η ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ 

 

Στο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ εκδόκθκε θ ΥΑ Αρικ. οικ. 135275/ 

ΦΕΚ1751β/22-5- 17θ οποία προβλζπει τα παρακάτω ςε ςχζςθ µε τθν τιμολόγθςθ 

του νεροφ: Τιμολόγθςθ είναι θ διαδικαςία χρζωςθσ των υπθρεςιϊν φδατοσ ςε 
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άλλουσ φορείσ ι απευκείασ ςτον τελικό χριςτθ µε βάςθ τθν κοςτολόγθςθ των 

υπθρεςιϊν φδατοσ και τθν επιδιωκόμενθ ανάκτθςθ κόςτουσ. Στο άρκρο 7 τθσ ωσ 

άνω ΥΑ προβλζπεται κοινι διαδικαςία τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Η 

Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, γνωςτοποιεί, ζωσ 31 Οκτωβρίου 

κάκε ζτουσ, ςτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν φδατοσ κακϊσ και ςτουσ οικείουσ ΟΤΑ Αϋ 

βακμοφ, το περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ πόρου ανά κυβικό μζτρο που 

αντιςτοιχεί ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. Οι πάροχοι υπθρεςιϊν φδατοσ, από το 2018 και 

μετά, εντόσ του πρϊτου εξαμινου κάκε ζτουσ, προςδιορίηουν τα τιμολόγιά τουσ και 

κοινοποιοφν τθ ςχετικι απόφαςθ ςτθ Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, θ οποία εκδίδει ςυςτάςεισ, εφόςον απαιτείται και ενθμερϊνει ςχετικά 

τθν Ειδικι Γραμματεία Υδάτων. Για τον προςδιοριςμό των τιμολογίων οι πάροχοι 

υπθρεςιϊν φδατοσ προσ τελικοφσ χριςτεσ λαμβάνουν υπόψθ, πζραν του 

χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ και το περιβαλλοντικό κόςτοσ κακϊσ και το κόςτοσ 

πόρου. Στα τιμολόγιά τουσ αναγράφεται υποχρεωτικά, µε διακριτό, ευκρινι και 

εφλθπτο τρόπο, το «περιβαλλοντικό τζλοσ». Οι πάροχοι υπθρεςιϊν φδατοσ 

προβαίνουν ςτθν είςπραξθ του περιβαλλοντικοφ τζλουσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

Το ποςό των ειςπραχκζντων περιβαλλοντικϊν τελϊν αποδίδεται από τουσ 

παρόχουσ υπζρ του Ρράςινου Ταμείου, ςε Ειδικό Λογαριαςμό που ςυςτινεται για 

τθν χρθματοδότθςθ των ςχετικϊν Συμπλθρωματικϊν Μζτρων. Από το ανωτζρω 

ποςό, το 2,5% παρακρατείται από τουσ παρόχουσ, για ίδιο λογαριαςμό, µε εξαίρεςθ 

τισ πολυμετοχικζσ επιχειριςεισ φδρευςθσ αποχζτευςθσ που είναι «ειςθγθμζνεσ» 

ςτο χρθματιςτιριο, όπωσ θ ΕΥ∆ΑΡ και θ ΕΥΑΘ, ζναντι του κόςτουσ παροχισ των 

ςχετικϊν υπθρεςιϊν. Η τιμολογιακι πολιτικι ςφμφωνα µε το άρκρο 8 τθσ ΥΑ 

εξαςφαλίηει επαρκι ανάκτθςθ του κόςτουσ και μακροχρόνια βιωςιμότθτα των 

επενδφςεων ςτον αςτικό κφκλο. 

Αξίηει να αναφερκεί ότι ςτα ανακεωρθμζνα ςχζδια διαχείριςθσ λεκανϊν απορροισ 

ποταμϊν προτείνονται διάφορεσ ενζργειεσ (μζτρα) µε ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων. Ενδεικτικά:  

• Μζτρο µε κωδικό Μ**Β0203 1 : Αναβάκμιςθ τθσ οργανωτικισ λειτουργίασ των 

Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθν τιρθςθ των οικονομικϊν και λοιπϊν 

ςτοιχείων διαχείριςθσ µε ςκοπό τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Απόφαςθσ Αρικ. 
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οικ. 135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017 τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων "Ζγκριςθ 

γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και 

διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ 

χριςεισ του." Το μζτρο αυτό αποςκοπεί ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν των ΟΤΑ για τθ 

ςυλλογι των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν ςτα πλαίςια τθσ ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ 

Αρικ. οικ. 135275 (ΦΕΚ Β' 1751 / 22-5-2017) τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων "Ζγκριςθ 

γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και 

διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ 

χριςεισ του" θ οποία αποτελεί τθν εφαρμογι του Βαςικοφ Μζτρου του 1ου Σ∆ περί 

τθσ αρχισ ανάκτθςθσ κόςτουσ. Φορείσ υλοποίθςθσ: Οργανιςμοί Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ/ ΥΡΕΝ (Ειδικι Γραμματεία Υδάτων)/ Υπουργείο Εςωτερικϊν  

• Μζτρο µε κωδικό Μ**Β0204: Κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ όλων των εμπλεκόμενων 

φορζων (Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, Ρεριφερειϊν, Δθμοτικϊν Επιχειριςεων 

Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ, Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ για τθν υλοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ Απόφαςθσ Αρικµ. οικ. 

135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017 τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων "Ζγκριςθ γενικϊν 

κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και 

διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ ανάκτθςθσ του κόςτουσ των Υπθρεςιϊν 

Φδατοσ (Άρκρο 9). Το μζτρο αυτό προτείνεται ςτα πλαίςια τθσ ζκδοςθσ τθσ 

Απόφαςθσ Αρικ. οικ. 135275 (ΦΕΚ Β' 1751 / 22-5-2017) τθσ Εκνικισ Επιτροπισ 

Υδάτων "Ζγκριςθ γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν 

φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ 

ςτισ διάφορεσ χριςεισ του" θ οποία αποτελεί τθν εφαρμογι του βαςικοφ μζτρου 

του 1ου Σ∆ περί τθσ αρχισ ανάκτθςθσ κόςτουσ. Για τθν υλοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ 

απαιτείται θ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ όλων των εμπλεκόμενων φορζων. 

Ειδικότερα κρίνεται απαραίτθτθ θ δθμιουργία και υλοποίθςθ κατάλλθλου υλικοφ 

και προγράμματοσ για τθν ενθμζρωςθ, κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ 

των εμπλεκόμενων φορζων το οποίο κα επωμιςτεί τθν εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ. Το 

υλικό κα περιλαμβάνει ενδεικτικά, ζντυπο και ψθφιακό υλικό, θμερίδεσ 

ενθμζρωςθσ και τεχνικισ κατάρτιςθσ κ.λπ. Φορείσ υλοποίθςθσ: ΥΡΕΝ (Ειδικι 

Γραμματεία Υδάτων). 
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ΚΕΦ.5: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

5.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΤΦΟΤ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ 

ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Στθν Ελλάδα, τα προβλιματα που αφοροφν τα φδατα είναι πολλαπλά. Η χϊρα μασ 

χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ λίγων και μικρϊν ςχετικά ποταμϊν και ρευμάτων, 

ενϊ λόγω των ακραίων φαινομζνων (π.χ. πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ) αυξάνεται θ 

επιφανειακι απορροι των υδάτων προσ τθν κάλαςςα και μειϊνεται αντίςτοιχα θ 

ποςότθτα των υδάτων που καταλιγουν ςτουσ υπόγειουσ υδροφόρουσ ορίηοντεσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ελλάδα, λόγω τθσ φυςικισ γεωγραφίασ τθσ, χαρακτθρίηεται 

από ζντονθ χωρικι μεταβλθτότθτα του ετιςιου φψουσ κατακρθμνιςμάτων. 

Ειδικότερα, το δυτικό τμιμα τθσ χϊρασ, μζχρι και τθν οροςειρά τθσ Ρίνδου και τα 

όρθ τθσ κεντρικισ Ρελοποννιςου, χαρακτθρίηεται από μεγάλα ετιςια φψθ 

κατακρθμνιςμάτων, ενϊ το ανατολικό μζροσ εμφανίηει αιςκθτά μικρότερο όγκο 

ειςερχόμενων κατακρθμνιςμάτων. Ακόμα, θ κατανομι αυτϊν των φαινομζνων ςτθ 

διάρκεια του ζτουσ εμφανίηεται ιδιαίτερα άνιςθ, κακϊσ το καλοκαίρι αποτελεί μια 

ιδιαίτερα άνομβρθ περίοδο ςε αντίκεςθ με το φκινόπωρο και το χειμϊνα που 

ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο ποςοςτό των φαινομζνων αυτϊν. 

Τα παραπάνω ζχουν ωσ αποτζλεςμα θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των υδάτινων 

ρευμάτων τθσ χϊρασ μασ (χείμαρροι, ποταμοί) να εμφανίηουν υδατοπαροχζσ με 

ζντονθ ετιςια μεταβλθτότθτα και ειδικότερα κατά το κζροσ να χαρακτθρίηονται από 

ιδιαίτερα χαμθλζσ ζωσ και μθδενικζσ παροχζσ, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ λεκάνθσ 

απορροισ τουσ. Πλα τα παραπάνω αναδεικνφουν τθ ςυνκετότθτα του ηθτιματοσ 

τθσ βζλτιςτθσ δυνατισ αξιοποίθςθσ των υδάτινων πόρων τθσ χϊρασ. 

Ζνα επιπλζον δυςμενζσ χαρακτθριςτικό των υδάτινων ρευμάτων τθσ χϊρασ μασ, 

ειδικότερα των χειμάρρων και των χειμαρροποτάμων, είναι οι αιφνίδιεσ 

πλθμμυρικζσ υδατοπαροχζσ μετά από βροχοπτϊςεισ μεγάλθσ ραγδαιότθτασ, οι 
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οποίεσ και ζχουν καταςτρεπτικζσ ςυνζπειεσ ςτισ λεκάνεσ απορροισ. Μζςα από το 

παραπάνω πλαίςιο, αναδεικνφεται θ ςπουδαιότθτα εκτζλεςθσ υδροδυναμικϊν/ 

υδραυλικϊν ζργων ςτο χϊρο των λεκανϊν απορροισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα εν λόγω 

ζργα αποτελοφν βαςικά ζργα υποδομισ, κακϊσ με τθν καταςκευι τουσ 

επιτυγχάνεται θ μείωςθ τθσ ζνταςθσ και τθσ ζκταςθσ των εμφανιηόμενων 

διαβρϊςεων, αποςακρϊςεων και γεωκατακρθμνιςμάτων κάκε μορφισ 

ςυνειςφζροντασ με αυτό τον τρόπο ςτον ζλεγχο τθσ υποβάκμιςθσ του ευρφτερου 

χϊρου τθσ λεκάνθσ απορροισ, αποτρζποντασ με τα κατάλλθλα ζργα τθν εμφάνιςθ 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων ι τον περιοριςμό των επιπτϊςεων τουσ. (διαχείριςθ 

υδατικϊν πόρων από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα)  

Ρζρα από τισ ιδιαιτερότθτζσ περί το ανάγλυφο που αντιμετωπίηει ο νομοκζτθσ κατά 

τθ ςχεδίαςθ του πλαιςίου διαχείριςθσ και διοίκθςθσ του ςυςτιματοσ υδατικϊν 

πόρων ςτθν Ελλάδα, ο προγραμματιςμόσ κακίςταται ακόμα πιο δφςκολοσ λόγω των 

επιπτϊςεων που ζχει θ κλιματικι αλλαγι ςτουσ υδάτινουσ αυτοφσ πόρουσ. 

Ειδικότερα, οι επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ είναι οι 

εξισ: α) Μείωςθ τθσ ετιςιασ απορροισ, β) Μείωςθ τθσ μζςθσ ετιςιασ απορροισ 

κατά τθν υγρι περίοδο (Νοζμβριοσ – Απρίλιοσ), γ) Σθμαντικι μείωςθ τθσ μζςθσ 

ετιςιασ απορροισ κατά τθ ξθρι περίοδο (Μάιοσ – Οκτϊβριοσ), δ) Αφξθςθ τθσ 

μζγιςτθσ ετιςιασ απορροισ και μείωςθ τθσ ελάχιςτθσ ετιςιασ απορροισ (εμφάνιςθ 

extremes γεγονότων), ε) Αφξθςθ δυνθτικισ εξατμιςοδιαπνοισ λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ 

κερμοκραςίασ, η) Αλυςιδωτι μείωςθ εδαφικισ υγραςίασ λόγω αφξθςθσ δυνθτικισ 

εξατμιςοδιαπνοισ, θ) Μείωςθ χιονοπτϊςεων και ςυνεπϊσ μείωςθ τθ απορροισ για 

τθν ανοιξιάτικθ περίοδο, κ) Μετατόπιςθ υγρισ περιόδου και επιμικυνςθ τθσ ξθρισ 

περιόδου 

5.2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

i) Προβλιματα ελλιποφσ μεταφοράσ και εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2000/60 ωσ προσ τθ 

ςυμμετοχι κοινωνικών φορζων κατά τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ και διαμόρφωςθσ των 

ςχεδίων διαχείριςθσ:  

 

Το Μάρτιο του 2015 (Brussels, 9.3.2015 SWD(2015) 54 final) θ Επιτροπι ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ ςτθν Ελλάδα αμφιςβιτθςε τθ κετικι 

αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ ςτο ςχεδιαςμό των Διαχειριςτικϊν 
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Σχεδίων κεωρϊντασ ότι θ ελλθνικι πλευρά δεν περιζγραφε τισ διαδικαςίεσ 

διαβοφλευςθσ που ακολουκικθκαν αλλά παρουςίαηε ζνα ςχζδιο για το πϊσ κα 

ζπρεπε οι διαδικαςίεσ αυτζσ να υλοποιθκοφν. Σφμφωνα με τθν αναφορά ςτο WISE 

1.3.6, οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ περιλάμβαναν: 1) τθ δθμοςίευςθ και τον ςχολιαςμό 

του ςχεδίου διαβοφλευςθσ, 2) τθ δθμοςίευςθ και τον ςχολιαςμό των διαχειριςτικϊν 

ςχεδίων, 3) ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ και 39 θμερίδεσ/ςυνζδρια ςτα οποία 

ςυμμετείχαν πάνω από 3.500 ςυμμετζχοντεσ (ςφμφωνα με τθν Ειδικι Γραμματεία 

Υδάτων). Επιπλζον θ ΕΓΥ διαμόρφωςε μια πλατφόρμα ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςτο 

διαδίκτυο θ οποία διευκόλυνε τόςο τθν παροχι πλθροφορίασ όςο και τθν αποδοχι 

ςχολίων από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Η Επιτροπι αναγνωρίηει τθ δυςκολία 

αξιολόγθςισ των ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν ςτθ διαμόρφωςθ των τελικϊν 

ςχεδίων. Το μόνο που κεωρεί ςίγουρο είναι ότι δεν υπιρχε ςυνεχόμενθ ενεργι 

ςυμμετοχι από ενδιαφερόμενουσ φορείσ και τθν κοινωνία. Σε γενικζσ γραμμζσ 

κρίνει τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ ωσ όχι ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ και ελλιπι. 

 

ii) Προβλιματα ςυνταγματικότθτασ και αντίκεςθσ ςτθν Οδθγία 2000/60 του α.7 ν.3199/2003: 

 

Οι προνομιακζσ ρυκμίςεισ για διάφορεσ κατθγορίεσ ζργων του άρκρου 7 ν. 

3199/2003, όπωσ θ διάταξθ διαμορφϊκθκε με αλλεπάλλθλεσ τροποποιιςεισ, ζχουν 

επίςθσ αποτελζςει αντικείμενο προβλθματιςμοφ ςτθ νομολογία. Το ΣτΕ ζχει αφιςει 

να εννοθκοφν προβλιματα ςυνταγματικότθτασ και αντίκεςθσ ςτθν οδθγία 2000/60, 

εν τζλει αρκείται όμωσ ςε μια αυςτθρι ερμθνεία των κρίςιμων διατάξεων. Στθν 

περίπτωςθ των Μικρϊν Υδροθλεκτρικϊν Ζργων, για τα οποία θ κρίςιμθ 

διάταξθ προβλζπει -μεταξφ άλλων- ότι εφόςον ζχουν άδεια χριςθσ φδατοσ ςε ιςχφ 

αυτοδικαίωσ εντάςςονται ςτο ςχζδιο διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων, ζγινε δεκτό ότι 

θ ρφκμιςθ προχποκζτει τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ διαχειριςτικοφ ςχεδίου και δεν 

νομιμοποιεί τα ζργα αυτά πριν αποκτιςει νομικι υπόςταςθ ο υδατικόσ ςχεδιαςμόσ. 

Το ΣτΕ, ςτθν απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ για τον Αχελϊο 3053/2009, κεϊρθςε, 

αξιοποιϊντασ το γαλλικό κείμενο τθσ οδθγίασ το οποίο εν προκειμζνω διαφζρει από 

το ελλθνικό, ότι τα διαχειριςτικά ςχζδια βάςει τθσ οδθγίασ 2000/60 δεν μποροφν να 

αφοροφν μεμονωμζνεσ λεκάνεσ περιοχισ, αλλά πρζπει να καταρτίηονται ςτθν 
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κλίμακα Ρεριοχϊν Λεκανϊν Απορροισ, απαιτείται δε οπωςδιποτε ο προθγοφμενοσ 

κακοριςμόσ όλων των λεκανϊν απορροισ και θ ζνταξι τουσ ςε Ρεριοχζσ Λεκανϊν 

Απορροισ που κακορίηονται ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. 

 

iii) «Γκρίηα ηώνθ» ςχετικά με το εφαρμοςτζο δίκαιο ςτθ διάρκεια τθσ οριηόμενθσ από τθν 

Οδθγία 2000/60 μεταβατικισ περιόδου:   

 

Κατά τθν απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ 1453/2018, με τισ διατάξεισ του 

ν. 3199/2003, επαναλαμβάνεται ο κανόνασ, ο οποίοσ είχε επιβλθκεί αρχικϊσ με το 

ν. 1739/1987, ότι θ εκτζλεςθ ζργων αξιοποιιςεωσ υδατικϊν πόρων επιτρζπεται 

μόνον ςτο πλαίςιο ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ που ζχει εγκρικεί κατά νόμο. 

Και ναι μεν ορίηεται με το νεότερο αυτό νόμο μεταβατικι περίοδοσ για τθν 

εφαρμογι των διατάξεϊν του που αφοροφν τα Σχζδια Διαχείριςθσ και 

Ρρογράμματα Μζτρων, ωσ προσ τα οποία τάςςεται ςτθ Διοίκθςθ προκεςμία ζωσ το 

Δεκζμβριο του 2009 για τθν ζγκριςθ του πρϊτου Σχεδίου Διαχείριςθσ και του 

πρϊτου Ρρογράμματοσ Μζτρων, δεν προβλζπεται, όμωσ, αναςτολι τθσ εφαρμογισ 

ι με οποιοδιποτε τρόπο άρςθ του παραπάνω κανόνα κατά το μεταβατικό αυτό 

διάςτθμα, ανεξαρτιτωσ του ηθτιματοσ αν κα ιταν επιτρεπτι κατά το Σφνταγμα και 

τουσ κανόνεσ του κοινοτικοφ δικαίου θ κατάργθςθ, ζςτω και προςωρινϊσ, του 

κανόνα αυτοφ, ο οποίοσ κεςπίςκθκε εν όψει τθσ ςυνταγματικισ επιταγισ για τθ 

διαφφλαξθ των φυςικϊν πόρων και επιβάλλεται με τθν ιςχφουςα Οδθγία 

2000/60/ΕΚ. Επομζνωσ, μζχρι τθν ζγκριςθ ςχετικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ και 

Ρρογράμματοσ Μζτρων κατά τισ διατάξεισ του  ν. 3199/2003, θ εκτζλεςθ ζργου 

αξιοποιιςεωσ υδατικϊν πόρων είναι επιτρεπτι μόνον αν εντάςςεται ςε 

προγραμματιςμό που ζχει εγκρικεί κατά τον προγενζςτερο ν. 1739/1987. 

 

5.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

 

Ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ κρίςθσ, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ δείχνει ζναν πολφ υψθλό 

βακμό απροκυμίασ να επιβάλει μζτρα διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, 

φοβοφμενθ πικανόν τόςο το πολιτικό κόςτοσ, όςο και τισ αντιδράςεισ τθσ τοπικισ 
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κοινωνίασ και ελπίηοντασ παράλλθλα ςε κάποια βροχόπτωςθ, που κα τθν απαλλάξει 

από τθ δυςάρεςτθ αυτι κζςθ. Οι τοπικοί παράγοντεσ χάνουν μεγάλο μζροσ τθσ 

δθμοτικότθτάσ τουσ όταν πρζπει να περιορίςουν ι και να απαγορεφςουν τισ 

επιβαρυντικζσ βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ, να επιβάλουν πρόςτιμα για τθ µθ 

ορκολογικι χριςθ των υδατικϊν πόρων, να εφαρμόςουν τθν απαγόρευςθ 

ανζγερςθσ καταςκευϊν ςε ρζματα για τθν αποφυγι πλθμμυρϊν, μετατροπισ 

ρεμάτων ςε δρόμουσ ι οικόπεδα, κακαίρεςθσ καταςκευϊν ςε προςτατευόμενουσ 

υγροτόπουσ, και να προβοφν ςε αυςτθρά μζτρα, όςον αφορά ςτθν γεωργικι, 

οικιακι και βιομθχανικι χριςθ των νερϊν. Απόρροια αυτϊν είναι ότι θ άμεςθ 

ανταπόκριςθ ςε καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ πολφ ςπάνια επιτυγχάνεται. Με 

λίγεσ εξαιρζςεισ, θ ςτάςθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ περιορίηεται ςτθν αντίδραςθ - 

κεραπεία και όχι ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ προλθπτικοφ ςχεδίου. 

Συνοπτικά τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςτθν 

υλοποίθςθ πολιτικϊν διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ 

είναι: α) πολιτικό κόςτοσ, β) κεραπεία και όχι πρόλθψθ, γ) οι υπερτοπικζσ 

επιπτϊςεισ και ςυνζπειεσ. 

ΚΕΦ. 6: ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΔΙΑΠΙΣΩΘΕΝΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 
 

6.1. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ 

 

Η διαχείριςθ, που ςε πολλζσ χϊρεσ ανά τον κόςμο αναφζρεται επίςθμα ςαν 

management, είναι ίςωσ το ςθμαντικότερο ηιτθμα τθσ ανάπτυξθσ και χριςθσ των 

ζργων υδατικϊν πόρων. Ο κατάλογοσ των προβλθμάτων των ςχετικϊν µε το νερό 

είναι αλθκινά εντυπωςιακόσ: πλθμμφρεσ, λειψυδρίεσ, ρφπανςθ, μόλυνςθ, υψθλό 

κόςτοσ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ κλπ. Ραρ’ όλα αυτά χωρίσ να υποτιμά κανείσ τθν 

τεχνικι επίλυςθ αυτϊν των ηθτθμάτων, φαίνεται ότι θ αντιμετϊπιςθ τουσ είναι 

περιςςότερο κζμα διαχειριςτικισ πολιτικισ και λιψθσ των ςχετικϊν αποφάςεων. 

Αυτό που ςυχνά αποκαλείται «διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων» μπορεί να 

αναγνωριςκεί ςαν τθν διαδικαςία διαχείριςθσ που ζχει πολλά, κοινά ςθμεία µε τθν 

διαδικαςία ςχεδιαςμοφ. Η διαχείριςθ λοιπόν, των υδατικϊν πόρων ςυνδζεται ςτενά 

µε τθν πολιτικι. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι οι διαχειριςτζσ (managers) πρζπει να είναι 
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πολιτικοί, αλλά ότι πρζπει να είναι ικανοί να εργάηονται ςε ζνα ζντονα πολιτικό 

περιβάλλον. Επιπλζον πρζπει να ζχουν και τθν αντίςτοιχθ επιςτθμονικι κατάρτιςθ, 

κακϊσ τα προβλιματα είναι εξειδικευμζνα (π.χ. πλθμμφρεσ, ταμιευτιρεσ, ποιότθτα 

νεροφ κλπ). Συντομογραφικά, μπορεί να λεχκεί ότι θ διαχείριςθ των υδατικϊν 

πόρων περιζχει όλεσ τισ οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ, ςχετικά µε τθν ανάπτυξθ, 

διατιρθςθ, προςταςία και τον ζλεγχο προςταςίασ των υδατικϊν πόρων και των 

ζργων τουσ, κάτω απ’ όλεσ τισ ςυνκικεσ, µε τθν ταυτόχρονθ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και τθν αειφορία του πόρου. Η διαχείριςθ δθλαδι πρζπει να είναι 

προετοιμαςμζνθ για όλα τα πικανά ςυμβάντα και αυτό κακορίηει και τον βακμό 

επιτυχία τθσ. Στόχοι διαχείριςθσ Υδάτινων πόρων: 

• να προμθκεφςει νερό επαρκοφσ ποςότθτασ και κατάλλθλθσ ποιότθτασ για τθν 

ικανοποίθςθ των πάςθσ φφςεωσ αναγκϊν ςε νερό 

• να προςτατεφςει τουσ υδατικοφσ πόρουσ από τθ ρφπανςθ  

• να παρζχει ικανοποιθτικι προςταςία από τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα 

(πλθμμφρεσ - ξθραςίεσ)  

• να μεγιςτοποιιςει τθν αποδοτικότθτα των υδατικϊν πόρων και των ςχετικϊν 

δραςτθριοτιτων, µε ταυτόχρονθ μζριμνα για τθ διατιρθςθ των αναγκαίων 

αποκεμάτων ςτο μζλλον και των περιβαλλοντικϊν φυςικϊν δυνατοτιτων για νζεσ 

επιλογζσ (αποφυγι µθ αναςτρζψιμων επεμβάςεων).  

6.2. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΕΚΑΝΕ ΑΠΟΡΡΟΗ 

 

Για τθν επίτευξθ τθσ καλισ κατάςταςθσ των υδάτων απαιτείται θ κατάρτιςθ και 

εφαρμογι Σχεδίων Διαχείριςθσ ςε επίπεδο Λεκάνθσ Απορροισ Ροταμοφ. Τα Σχζδια 

Διαχείριςθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Άρκρο 13 και ςτο Ραράρτθμα VII τθσ 

Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ και περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, Ρρογράμματα Μζτρων για 

τθν προςταςία και αποκατάςταςθ των υδάτων, ςφμφωνα με το Άρκρο 11 και το 

Ραράρτθμα VI τθσ Οδθγίασ.  

Ζπειτα, απαιτείται να εφαρμοςτεί μια αυςτθρι πολιτικι για τον ορκολογικό 

ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων όςο αναφορά εξολοκλιρου 

ελλθνικζσ λεκάνεσ απορροισ. Τα μζτρα που κα λθφκοφν και οι επιμζρουσ πολιτικζσ 
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κα πρζπει να λάβουν υπόψθ μελλοντικά ςενάρια κλιματικισ αλλαγισ αλλά και 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Ο νομοκζτθσ και θ Διοίκθςθ 

(δια των διοικθτικϊν οργάνων ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των ςχεδίων διαχείριςθσ 

των υδατικϊν πόρων) λαμβάνοντασ υπόψθ του τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ ςτθ διαχείριςθ και διοίκθςθ των υδατικϊν πόρων, διευκολφνονται ςτθν 

επίτευξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχετικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του νεροφ ςτθ 

χϊρα μασ, το οποίο ταυτόχρονα κα εξυπθρετεί και τθν υλοποίθςθ των δεςμεφςεων 

που ζχει αναλάβει θ χϊρα μασ ςτο πεδίο τθσ κλιματικισ αλλαγισ, δυνάμει τθσ 

ςυμφωνίασ των Ραριςίων που υπεγράφθ το 2016.  

Τα κφρια ςτοιχεία τθσ Συμφωνίασ των Ραριςίων είναι τα εξισ: 

Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ: Οι κυβερνιςεισ ςυμφϊνθςαν να ςυγκρατιςουν τθν 

αφξθςθ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ αρκετά κάτω από τουσ 2°C πάνω από 

τα προβιομθχανικά επίπεδα και να ςυνεχίςουν τισ προςπάκειεσ να τθν περιορίςουν 

ςτον 1.5°C. 

Συνειςφορζσ: Ρριν και κατά τθ διάςκεψθ των Ραριςίων, οι χϊρεσ υπζβαλαν 

ολοκλθρωμζνα εκνικά ςχζδια κλιματικισ δράςθσ με ςτόχο τθ μείωςθ των εκπομπϊν 

τουσ. 

Φιλοδοξία: Οι κυβερνιςεισ ςυμφϊνθςαν να γνωςτοποιοφν ανά 5ετία τισ 

ςυνειςφορζσ τουσ με ςκοπό τον κακοριςμό πιο φιλόδοξων ςτόχων. 

Διαφάνεια: Δζχκθκαν επίςθσ να γνωςτοποιοφν μεταξφ τουσ και ςτο κοινό τθν 

πρόοδό τουσ προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ 

διαφάνειασ και εποπτείασ. 

Αλλθλεγγφθ: Η ΕΕ και άλλεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ κα εξακολουκιςουν να παρζχουν 

χρθματοδότθςθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ αλλαγισ του κλίματοσ, προκειμζνου να 

βοθκιςουν τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ τόςο να μειϊςουν τισ εκπομπζσ όςο και να 

κωρακιςτοφν ζναντι των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ.  

Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν όλοι οι προαναφερκζντεσ ςτόχοι, είναι απαραίτθτθ θ 

ςυνεργαςία και ο ςυντονιςμόσ μεταξφ όλων των ενδιαφερόμενων.  
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6.3 ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

Αναφορικά με τθ ςχζςθ του δικαίου του περιβάλλοντοσ και του δικαίου διαχείριςθσ 

των υδατικϊν πόρων ςε καμία περίπτωςθ μελλοντικζσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ 

όπωσ και διοικθτικζσ δεν κα πρζπει να υποκακιςτοφν τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό 

για τθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων από τα εργαλεία τιρθςθσ τθσ 

περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ που είναι γενικισ εφαρμογισ όπωσ θ Μελζτθ 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και θ απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. Η 

νομολογία δικαιολογθμζνα ζχει απορρίψει αυτι τθν ερμθνευτικι εκδοχι, 

επιςθμαίνοντασ ότι θ οδθγία για τα φδατα και θ εκνικι νομοκεςία απαιτοφν 

ευρφτερο ςχεδιαςμό ςε επίπεδο εκνικό και περιφερειακό που διαςφαλίηει τθν 

ορκολογικι διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων, ενόψει τθσ μακροπρόκεςμθσ 

διατιρθςθσ των υδατικϊν πόρων και τθσ προςταςίασ των υδατικϊν 

οικοςυςτθμάτων, ενϊ θ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζχει 

διαφορετικό αντικείμενο, κακϊσ αφορά τισ εν γζνει περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 

ςυγκεκριμζνου ζργου. 

Ρεραιτζρω, θ χριςθ του νεροφ κα πρζπει να γίνεται επί τθ βάςει μιασ πιο 

ιςορροπθμζνθσ και ορκολογικισ κατανομισ των διακζςιμων πόρων. Ειδικότερα, για 

τθν αγροτικι χριςθ κα πρζπει να ακολουκείται μια εκνικι πολιτικι αγροτικισ 

ανάπτυξθσ όςον αφορά τθν ορκι επιλογι καλλιζργειασ γθσ με βάςθ τθν τιρθςθ των 

νόμων περί εκμετάλλευςθσ και ρφπανςθσ των υπόγειων υδάτων, τθ μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ του νεροφ για άρδευςθ (τροποποίθςθ αρδευτικϊν πρακτικϊν κ.λπ.) 

και τθν ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ των αγροτϊν και αλλά και των πολιτϊν πάνω 

ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα.  
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6.4 ΠΡΟΣΑΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

 

Η διαχείριςθ των υδατικϊν αποκεμάτων επιβάλλει πολιτικζσ, που ξεπερνοφν τα 

διοικθτικά όρια των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Είναι επομζνωσ αναγκαία, 

ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων, θ ανάπτυξθ διαδθμοτικϊν ςυνεργαςιϊν και 

δράςεων µε ςτόχο τθν αποτελεςματικι τουσ διαχείριςθ. Υπάρχουν δφο (2) επίπεδα 

ενςωμάτωςθσ τθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, ςτθ ςφαίρα τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, μακροπρόκεςμα. Ρρζπει από τθ µια να δεςμευτεί, ςε μεγαλφτερο 

βακμό, ςτουσ γειτονικοφσ τθσ διμουσ ςχετικά µε τθν, από κοινοφ, διαχείριςθ των 

λεκανϊν απορροισ και από τθν άλλθ να ςυνεργαςτεί µε τθν περιφερειακι και 

εκνικι κυβζρνθςθ που ςυντονίηουν τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. 

 

ΚΕΦ. 7: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΕ ΚΡΙΕΙ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Ρρζπει να επιχειρθκεί, καταλθκτικά, μία αποτίμθςθ του νόμου 3199/2003. Είναι 

ςαφζσ πωσ παρά τθ ςαφι βελτίωςθ, εξειδίκευςθ και επικαιροποίθςθ του νομικοφ 

πλαιςίου διαχείριςθσ και προςταςίασ των υδατικϊν πόρων, αλλά και του 

προγραμματιςμοφ, παρατθρείται διαχρονικά ελλθνικι ολιγωρία για τθν εφαρμογι 

των προβλζψεων τθσ Οδθγίασ. Για παράδειγμα, ζπρεπε ιδθ το 2009 να ζχει 

ολοκλθρωκεί θ εκπόνθςι τουσ και να ζχουν υποβλθκεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

όμωσ αυτά τα Σχζδια δεν είχαν υποβλθκεί τουλάχιςτον μζχρι το 2014. Η ολιγωρία 

αυτι απαςχόλθςε και το ΔΕΕ. Αναφορικά με τθν Ελλάδα, θ οποία ζχει ςθμειϊςει 

ςθμαντικι χρονικι κακυςτζρθςθ και ποιοτικι υςτζρθςθ προσ τθν εφαρμογι τθσ 

Οδθγίασ, πρζπει να επιςθμανκεί ότι ζχει τιμωρθκεί ςχετικά από το ΔΕΕ. Πμωσ 

μπορεί να υιοκετιςει καλζσ πρακτικζσ από άλλεσ χϊρεσ ςφμφωνα και με τθν 

Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ανεπάρκεια του Ν. 3199/2003 φάνθκε 

από τθ νομολογία του ΔΕΕ (και ΔΕΚ). Ρεδίο κριτικισ ζχει αποτελζςει το 

«υποκατάςτατο» του ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ, αλλά και θ «γκρίηα ηϊνθ» του ποιοσ 

νόμοσ εφαρμόηεται τελικϊσ. 

Ευρφτερα αποδεκτι είναι επίςθσ θ διαπίςτωςθ ότι, λόγω ευκολίασ, θ εκμετάλλευςθ 

των υπογείων νερϊν γίνεται με εντονότερο ρυκμό ςε ςφγκριςθ με τθν 
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εκμετάλλευςθ των επιφανειακϊν νερϊν κακϊσ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ είναι 

αναγκαίεσ ςοβαρζσ και ςυχνά μακροχρόνιεσ επενδφςεισ. 

Αν και ο βακμόσ ανάπτυξθσ των ζργων αξιοποίθςθσ των επιφανειακϊν νερϊν ςτθ 

χϊρα μασ είναι ςχετικά περιοριςμζνοσ και υπάρχουν πρόςκετεσ δυνατότθτεσ κα 

πρζπει ωςτόςο να γίνει κατανοθτό ότι θ γενικότερθ τάςθ μείωςθσ των προσ 

εκμετάλλευςθ πόρων είτε λόγω κλιματικϊν αλλαγϊν ι/και λόγω τθσ εντεινόμενθσ 

ρφπανςθσ των νερϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ υιοκετθμζνεσ και από τθ χϊρα μασ 

αυςτθρότερεσ ευρωπαϊκζσ απαιτιςεισ ωσ προσ τθν προςταςία των υδρόβιων 

οικοςυςτθμάτων, επιβάλλουν περιοριςμοφσ και κακιςτοφν δαπανθρότερα τα 

αναπτυξιακά ζργα. Κατά ςυνζπεια, είναι επιτακτικι θ ανάγκθ να δοκεί μεγαλφτερθ 

ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ και να μθν κεωροφνται πλζον ωσ δεδομζνεσ οι 

παραδοςιακζσ καταναλϊςεισ, οι παραδοςιακζσ απϊλειεσ, θ αδιαφορία ωσ προσ τισ 

δυνατότθτεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ κακϊσ και θ παραδοςιακι 

μζκοδοσ κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ του νεροφ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, τα επόμενα χρόνια, θ επιςτιμθ τθσ διαχείριςθσ 

υδατικϊν Ρόρων (Δ.Υ.Ρ.) καλείται να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν εποχι τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ και πρζπει να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει πολυάρικμα τεχνικά 

και μεμονωμζνα ζργα και υποδομζσ, όπωσ:  

Α) Μελζτεσ και ζρευνεσ ςχετικά με τθν αλλαγι του κλίματοσ  

Β) Δθμιουργία υποδομϊν για τθ διαχείριςθ των Υ.Ρ.  

Γ) Διαχείριςθ χειμμαρικϊν ρεμάτων  

Δ) Φράγματα κατακράτθςθσ φερτϊν υλϊν  

Ε) Ζργα ςε ορεινζσ υδρολογικζσ λεκάνεσ απορροισ που ςιμερα είναι περιςςότερο 

αναγκαία από ποτζ οφτωσ ϊςτε να αντιμετωπίςουμε και να επικρατιςουμε ενάντια 

ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Συνοψίηοντασ, το Δίκαιο των Υδάτων αποτελεί εν περιλιψει: 

 Δίκαιο δυναμικό, ευμετάβλθτο και αλλθλεξαρτϊμενο με τθν 

πραγματικότθτα τθσ ηιτθςθσ και προςταςίασ υδάτων. Στόχοσ είναι θ 
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κατανόθςθ πωσ το δίκαιο των υδάτων αποτελεί ζνα «δθμόςιο δίκαιο» εν 

κινιςει, που διαρκϊσ εξελίςςεται, ωριμάηει και κατευκφνεται ςτθν 

πρόλθψθ, τον ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό και όχι τόςο ςτθν 

αποκατάςταςθ. Συνιςτά δίκαιο ςε «διαρκι ωρίμανςθ». 

 Δίκαιο μετάβαςθσ από τον ςθμειακό ςχεδιαςμό ςτον ολοκλθρωμζνο 

ςχεδιαςμό. 

 Δίκαιο τεχνικό, αφοφ θ κατανόθςι του απαιτεί εξειδίκευςθ και τεχνικζσ 

επιςτθμονικζσ γνϊςεισ. 

 Δίκαιο νομολογιακό, αφοφ θ νομολογία διαδραματίηει καίριο ρόλο εκεί 

όπου κωλφεται θ εφαρμογι των νομικϊν κελευςμάτων ςτθν πράξθ. 

 Δίκαιο με ευρωπαϊκι και διεκνι ςφραγίδα, αφοφ εξελίςςεται μζςα από τον 

διαρκι διάλογο του ενωςιακοφ και διεκνοφσ με το εκνικό δίκαιο. 
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ΜΕΡΟ Β΄: ΝΟΜΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ 

ΑΞΟΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΑ ΚΜ 

ΚΕΦ.1: ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 

Η ραγδαία τεχνολογικι και οικονομικι ανάπτυξθ κατζδειξε τθν ανάγκθ για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ κζςπιςθ κανόνων δικαίου οι οποίοι κα 

οριοκετοφςαν τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ με ςκοπό τθ διαφφλαξι 

τθσ για τισ επόμενεσ γενιζσ. Στο ευρφτερο κζμα των περιβαλλοντικϊν 

προβλθματιςμϊν, θ Διαχείριςθ των Υδατικϊν Ρόρων αναδεικνφεται ωσ μία από τισ 

ςθμαντικότερεσ ςυνιςτϊςεσ μίασ ςφγχρονθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ που κα 

διαμορφϊςει το κεςμικό πλαίςιο προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, 

κεωρία που εμφανίςτθκε ιδθ από τθ δεκαετία του ’70. Στο παρελκόν θ προςζγγιςθ 

των κεμάτων τθσ διαχείριςθσ των υδάτων αφοροφςε κυρίωσ ςτθν ποςότθτα και τθν 

κατανομι τθσ. Σταδιακά θ ποιοτικι-οικολογικι παράμετροσ απζκτθςε βαρφνουςα 

ςθμαςία και αυτό αντικατοπτρίςτθκε ςε Διεκνείσ Συνκικεσ, Διμερείσ Συμφωνίεσ, 

Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ, Εκνικι Νομοκεςία, κ.λπ.. Η ΕΕ μετά από πολυετι επεξεργαςία 

παλαιϊν νομοκετθμάτων και με προςκικεσ νζων προςεγγίςεων, ςυνζταξε ζνα 

ενιαίο κείμενο, κεςμοκετϊντασ τθν ΟΡΥ. 

Το ευρωπαϊκό δίκαιο των υδάτων είναι χρονολογικά ο πρϊτοσ τομζασ του 

ευρωπαϊκοφ κοινοτικοφ δικαίου περιβάλλοντοσ. Το 1968 υπογράφθκε ο 

Ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ για τα Φδατα. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1970, ςτο 

πλαίςιο τθσ προςταςίασ, διατιρθςθσ και ενίςχυςθσ των ςυμφερόντων των κρατϊν 

μελϊν, θ ΕΕ άρχιςε να κζτει τα πρϊτα πρότυπα για τθν διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ των υδάτων, κεςπίηοντασ τισ Οδθγίεσ: α)75/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 

16θσ Ιουνίου 1975 περί τθσ «απαιτοφμενθσ ποιότθτασ των υδάτων επιφάνειασ που 

προορίηονται για τθν παραγωγι ποςίμου φδατοσ ςτα κράτθ μζλθ».  β)76/160/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 1975 περί τθσ «ποιότθτασ των υδάτων 

κολυμβιςεωσ». γ)76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 4θσ Μαΐου 1976 περί 

«ρυπάνςεωσ που προκαλείται από οριςμζνεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ που εκχζονται ςτο 
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υδάτινο περιβάλλον τθσ Κοινότθτασ». δ)77/795/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 12θσ 

Δεκεμβρίου 1977 περί «κακιερϊςεωσ κοινισ διαδικαςίασ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν 

για τθν ποιότθτα των γλυκϊν επιφανειακϊν υδάτων τθσ Κοινότθτασ».  

ε)79/409/EOK του Συμβουλίου τθσ 2θσ Απριλίου 1979 περί τθσ «διατθριςεωσ των 

αγρίων πτθνϊν».  ζ)79/869/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 9θσ Οκτωβρίου 1979 περί των 

μεκόδων μετριςεωσ και περί τθσ «ςυχνότθτασ των δειγματολθψιϊν και τθσ 

αναλφςεωσ των επιφανειακϊν υδάτων τα οποία προορίηονται για τθν παραγωγι 

ποςίμου φδατοσ ςτα κράτθ μζλθ». η)79/923/EOK του Συμβουλίου τθσ 30θσ 

Οκτωβρίου 1979 περί τθσ «απαιτοφμενθσ ποιότθτασ των υδάτων για οςτρακοειδι». 

θ)80/68/EΟΚ του Συμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 1979, περί «προςταςίασ των 

υπογείων υδάτων από τθ ρφπανςθ που προζρχεται από οριςμζνεσ επικίνδυνεσ 

ουςίεσ».  ι)80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 15θσ Ιουλίου 1980 περί τθσ «ποιότθτασ 

του πόςιμου νεροφ». Οι Οδθγίεσ τθσ πρϊτθσ περιόδου είχαν ωσ ςκοπό τθν 

προςζγγιςθ του κζματοσ αφενόσ ποιοτικά, διαςφαλίηοντασ μια ελάχιςτθ αποδεκτι 

ποιότθτα υδάτων ανά χριςθ και αφετζρου ρυκμιςτικά, προσ τθν αποφυγι ι τον 

περιοριςμό απόρριψθσ προϊόντων και ουςιϊν ςτα φδατα. Ειδικά θ Οδθγία 

76/464/ΕΟΚ περί ρυπάνςεωσ από οριςμζνεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ, ακόμα και ςιμερα, 

είναι από τα βαςικά ςθμεία του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου Ρεριβάλλοντοσ. 

Οι Οδθγίεσ αυτζσ αποτζλεςαν το ζναυςμα για νομοκετικι παραγωγι ςε 

περιςςότερα κεματικά πεδία με τθν υιοκζτθςθ πολλϊν ακόμα κανονιςτικϊν 

πράξεων, πιο εξειδικευμζνων, ςτισ οποίεσ κακορίηονται μζγιςτα όρια ανεκτισ 

ρφπανςθσ των υδάτινων ςωμάτων, κακϊσ και οριακζσ τιμζσ εκπομπισ ουςιϊν και 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν αντιρρυπαντικϊν τεχνολογιϊν. Ριο ςθμαντικζσ 

κεωροφνται οι: i)89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1988 «για τθν 

προςζγγιςθ των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων των κρατϊν 

μελϊν όςον αφορά ςτα προϊόντα του τομζα των δομικϊν καταςκευϊν», που 

καταργικθκε το 2013.  ii) 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 1991 «για 

τθν επεξεργαςία των αςτικϊν λυμάτων» που τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 

98/15/ΕΕ. Στθν Ελλάδα ζχει ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο με τθν ΚΥΑ 

5673/400/1997 (ΦΕΚ/Β/192/14.3.1997) με τίτλο «Μζτρα και Προι για τθν 

επεξεργαςία των Αςτικϊν Λυμάτων». Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ Οδθγίασ ζχουν 
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ωσ εξισ:  Τα κράτθ μζλθ οφείλουν να εξαςφαλίηουν τθ ςυλλογι και τθν επεξεργαςία 

των λυμάτων για όλα τα χωριά και τισ πόλεισ με πλθκυςμό άνω των 2.000 κατοίκων.  

Κακορίηονται οι αρχζσ για το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τθ ςυντιρθςθ των 

αποχετευτικϊν δικτφων και μονάδων επεξεργαςίασ. Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 

υγρϊν αποβλιτων κα πρζπει να τθροφν ςυγκεκριμζνα ελάχιςτα πρότυπα κατά τθν 

επιχειρθςιακι τουσ λειτουργία, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιβαλλοντικϊν 

προτφπων για τα φδατα που υποβάλλονται ςε επεξεργαςία. Η Οδθγία υποχρεϊνει 

τα κράτθ μζλθ να υποβάλλουν εκκζςεισ ςχετικά με τθν κατάςταςθ των λυμάτων 

τουσ και τα αντιςτοίχωσ λθφκζντα μζτρα. Η ζκκεςθ εφαρμογισ που δθμοςίευςε θ 

Επιτροπι κατζδειξε ότι το 95% των λυμάτων τθσ ΕΕ κατζλθξε το 2009 ςε 

αποχετευτικά δίκτυα, ενϊ και θ ςυμμόρφωςθ για τα επεξεργαςμζνα λφματα 

ςυγκζντρωςε επίςθσ πολφ υψθλι βακμολογία περίπου ςτο 85% των περιπτϊςεων. 

iii) 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 15θσ Ιουλίου 1991 «ςχετικά με τθ διάκεςθ ςτθν 

αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων» που καταργικθκε 2011. iv) 91/676/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991 «για τθν προςταςία των υδάτων από τθ 

νιτρορφπανςθ γεωργικισ προζλευςθσ» (ςε ιςχφ). Η Οδθγία εναρμονίςτθκε με τθν 

εκνικι νομοκεςία με τθν ΚΥΑ 161690/1335/1997 (ΦΕΚ/Β/519/25.6.1997). 

Αποβλζπει ςτθ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ των υδάτων που προκαλείται άμεςα ι ζμμεςα 

από νιτρικά ιόντα γεωργικισ προζλευςθσ και ςτθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ αυτοφ 

του είδουσ, μζςω τθσ επιβολισ υποχρζωςθσ ςτα κράτθ μζλθ να λάβουν διάφορα 

μζτρα για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ. 

Κακίςταται ςαφζσ, ότι παρά τθν πλθκϊρα Οδθγιϊν και ρυκμίςεων, το πλαίςιο για 

τθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων ιταν αποςπαςματικό, είχε επικαλφψεισ, 

αντιφάςεισ και ελλείψεισ, απζχοντασ πολφ από μια αειφόρο διαχείριςθ. Στα μζςα 

τθσ δεκαετίασ του 1990, προζκυψε επιτακτικι ανάγκθ για μια παγκόςμια 

προςζγγιςθ τθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, που περιλάμβανε και τθν ενεργι 

ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 

Ο όροσ «αειφόροσ ανάπτυξθ» ςτθ Συνκικθ του Άμςτερνταμ αναγορεφτθκε ςε 

κεμελιϊδθ Αρχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ ολιςτικι και ςυςτθματικι 

προςζγγιςθ διαχείριςθσ των υδάτων αποτζλεςε επίςθσ πρόκλθςθ για τουσ 

νομοκζτεσ. Ζτςι, το 2000 υιοκετικθκε θ ΟΡΥ. Η ΟΡΥ είναι μια καινοτόμοσ και 
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ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ διαχείριςθσ και προςταςίασ των υδατικϊν πόρων, 

διζπεται από τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Ζχει ευρφ πεδίο 

εφαρμογισ ςε επιφανειακά, υπόγεια, μεταβατικά και παράκτια φδατα και 

οργανϊνει ζνα ςφςτθμα ςτόχων και χρονοδιαγράμματοσ επίτευξθσ αυτϊν με 

ςυνεργαςία φορζων και πολιτϊν, ςυςχετίηοντασ τθν πολιτικι των υδάτων με άλλεσ 

πολιτικζσ που αλλθλεπιδροφν (π.χ. ενζργεια, τουριςμόσ), παράλλθλα και με τθ 

χριςθ οικονομικϊν παραμζτρων. Συμπλθρωματικά με τθν ΟΡΥ κεςπίςτθκαν 

ςθμαντικζσ κυγατρικζσ Οδθγίεσ που ςυνειςφζρουν ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 

των υδατικϊν πόρων τθσ Ευρϊπθσ και οδθγοφν ςτθν αειφόρο χριςθ τουσ. 

 

Οδηγία Πλαίςιο για τα φδατα  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εκτιμϊντασ 

ότι το νερό δεν είναι ζνα απλό εμπορικό αγακό αλλά αποτελεί κλθρονομιά και 

πρζπει να διαφυλάςςεται αναλόγωσ, κατζλθξε, μετά από μια μακρόχρονθ περίοδο 

διαβουλεφςεων, ςτθν ζκδοςθ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, θ οποία τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 

22 Δεκεμβρίου 2000. Σφμφωνα με το άρκρο 1, οι βαςικοί ςτόχοι τθσ Οδθγίασ είναι 

οι εξισ: 1)Διατιρθςθ και βελτίωςθ των υδατικϊν οικοςυςτθμάτων, αλλά και 

αποτροπι περαιτζρω επιδείνωςθσ. 2)Εξάλειψθ των επικίνδυνων ουςιϊν 

προτεραιότθτασ και μείωςθ των υπόλοιπων επικίνδυνων ουςιϊν. 3)Επίτευξθ 

ςυγκεντρϊςεων ςτο καλάςςιο περιβάλλον, οι οποίεσ για τισ φυςικζσ ουςίεσ κα 

πρζπει να πλθςιάηουν το φυςικό βαςικό επίπεδο. 4)Καλι κατάςταςθ των υπόγειων 

υδάτων και αναςτροφι κάκε ςθμαντικισ ςυγκζντρωςθσ ρφπων. 5)Ζλεγχοσ άντλθςθσ 

των υδάτων και κατακράτθςθ, εάν αυτό απαιτείται για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

βιωςιμότθτασ των υδατικϊν οικοςυςτθμάτων. 6)Μείωςθ των δυςμενϊν ςυνεπειϊν 

από πλθμμφρεσ και ξθραςίεσ. Βαςικι αρχι τθσ ΟΡΥ αποτελεί θ αρχι τθσ αειφορίασ, 

θ οποία προτρζπει τθ χριςθ των φυςικϊν πόρων γενικά και των υδάτων ειδικότερα, 

με τρόπο ϊςτε να μθν εξαντλθκοφν τα όρια αντοχισ, δθλαδι να μθν ξεπεραςτεί θ 

φζρουςα ικανότθτα των οικοςυςτθμάτων να δζχονται επικίνδυνεσ ουςίεσ αλλά και 

να μθν εξαντλθκοφν ποςοτικά. 
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ΚΕΦ.2: ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

2.1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

Με τθν ενοποίθςθ τθσ Δυτικισ με τθν Ανατολικι Γερμανία το 1990 ςυγκροτικθκε 

ανακεωρθτικι επιτροπι και τροποποιικθκε ο Θεμελιϊδθσ Νόμοσ με τθν προςκικθ 

του άρκρου 20α για τθν προςταςία των φυςικϊν πόρων δθλαδι του αζρα, του 

νεροφ και του εδάφουσ. Η ζννοια του περιβάλλοντοσ περιλαμβάνει μόνο το φυςικό 

περιβάλλον και δεν υφίςταται γενικι νομοκεςία προςταςίασ αλλά επιμζρουσ νόμοι 

για κάκε περιβαλλοντικό αγακό. Ο νόμοσ που κακιερϊνει τθν αςτικι ευκφνθ ςε 

περιπτϊςεισ ρυπάνςεωσ του περιβάλλοντοσ είναι ο Umwelthaftungsgesetz. 

Καλφπτει όμωσ μόνο ηθμίεσ από προςβολι τθσ ηωισ (υγείασ και ςωματικισ 

ακεραιότθτασ) και τθσ κυριότθτασ. Είναι ανεξάρτθτθ από τθν υπαιτιότθτα του 

φορζα και περιλαμβάνει μόνο ηθμίεσ που προζρχονται από ςυνικθ και ςφννομθ 

δραςτθριότθτα. Τα φδατα προςτατεφονται από το άρκρο 22 του νόμου για τθ 

διαχείριςθ των υδάτων αλλά υπάρχει θ κριτικι ότι θ αποκατάςταςθ είναι 

οικονομικι και λιγότερο οικολογικι, κακϊσ αναφζρεται ςτθ ηθμία του 

εμπλεκόμενου προςϊπου και όχι ςτθν αποκατάςταςθ τθσ αλλοίωςθσ του φυςικοφ 

ςτοιχείου.  

2.2 ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

Το αγγλικό δίκαιο διαμορφϊνεται κατά κφριο λόγο από δικαςτικζσ αποφάςεισ και θ 

πθγι του δικαίου είναι το common law, κακϊσ δεν υπάρχει ενιαίο ςυνταγματικό 

κείμενο. Ο ςθμαντικότεροσ νόμοσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ είναι ο νόμοσ περί 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ (1990), ο οποίοσ ζχει ζνα ευρφτατο πεδίο 

εφαρμογισ και ειςάγει ζνα ενοποιθμζνο ςφςτθμα ελζγχου τθσ ρφπανςθσ. Υπάρχει θ 

πεποίκθςθ ότι το δίκαιο περιβάλλοντοσ είναι προτιμότερο να οριοκετείται από τθν 

εξζλιξθ των αποφάςεων και τθν πραγματιςτικι προςζγγιςθ αναγκϊν και αξιϊν. Το 

δικαίωμα ςτο περιβάλλον νοείται ωσ δικαίωμα άςκθςθσ αγωγισ. Για τα φδατα 

ειδικότερα, ιςχφει ο νόμοσ περί υδάτων (1989), ςτον οποίο, εκτόσ από το μζροσ που 

αναφζρεται ςτθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ, δεν προβλζπονται 
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αξιϊςεισ αςτικοφ δικαίου. Στθν περίπτωςθ τθσ ρφπανςθσ των υδάτων με μεταβολι 

τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ ςε ποιότθτα ι / και ποςότθτα, κεωρείται ότι 

παραβιάηεται δικαίωμα κυρίου του ακινιτου, ο οποίοσ φζρει το βάροσ τθσ 

απόδειξθσ τθσ, αιςκθτισ αυτισ, μεταβολισ.  

 

2.3 ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

Το Σφνταγμα τθσ Γαλλίασ δεν περιλαμβάνει τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Το 

γαλλικό αςτικό δίκαιο περιλαμβάνει τον Αςτικό Κϊδικα και τον Κϊδικα 

Ρεριβάλλοντοσ (2001). Ο Κϊδικασ Ρεριβάλλοντοσ αποτελεί ςυςτθματοποίθςθ του 

δικαίου περιβάλλοντοσ και ιςχφει παράλλθλα με τον Αςτικό Κϊδικα και διάφορουσ 

ειδικοφσ νόμουσ. Η ρφκμιςθ των ςχζςεων γειτνίαςθσ που προκφπτουν από τθν 

εφαρμογι του Κϊδικα και από τθ νομολογία, περιλαμβάνει τόςο τθ ςχζςθ μεταξφ 

ακινιτων, όςο και τθ ςχζςθ μεταξφ προςϊπων, ανεξάρτθτα από τθν ιδιότθτα ωσ 

κυρίων. Διευρφνεται ζτςι θ ζννοια τθσ γειτνίαςθσ ςε δουλείεσ γειτνίαςθσ εκ νόμου 

και εκ ςυμβάςεωσ. Η προςταςία του περιβάλλοντοσ επιτυγχάνεται ςτθ μεν πρϊτθ 

περίπτωςθ με τθν επιβολι αμοιβαίων υποχρεϊςεων μθ βλάβθσ και ανοχισ και ςτθ 

δε δεφτερθ, με τθν προςαρμογι των ςχζςεων γειτνίαςθσ ςτθν εξζλιξθ των αναγκϊν, 

παρζχοντασ ποιότθτα διαβίωςθσ, αιςκθτικά και οικολογικά. Τα φδατα με βάςθ τον 

Κϊδικα είναι κοινι εκνικι κλθρονομιά και θ προςταςία και θ διαχείριςι τουσ 

αποςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθ διατιρθςθ των οικοςυςτθμάτων. Η 

χριςθ νεροφ από ιδιϊτεσ κακορίηεται από κανονιςμοφσ που εκδίδονται από τα 

πολιτικά δικαςτιρια, διευκετϊντασ διαφορζσ μεταξφ τουσ, αφοφ ζχει εξαςφαλιςτεί 

το δθμόςιο ςυμφζρον πάνω ςτον πόρο. Με τθν ιδιαίτερθ κατθγορία φυςικϊν 

δουλειϊν του ΑΚ, οι ιδιοκτιτεσ ακινιτων ζχουν δικαίωμα χριςθσ των διερχόμενων 

νερϊν με τθν προχπόκεςθ ότι δεν μεταβάλλεται οφτε θ ποςότθτα οφτε θ ποιότθτά 

τουσ. Σε περίπτωςθ αλλοίωςθσ από αγροτικι ι βιομθχανικι χριςθ, υπάρχει 

υποχρζωςθ κακαριςμοφ. Κάκε ακίνθτο είναι δουλεφον προσ όφελοσ των υπολοίπων 

και δεςπόηον ζναντι τουσ και ςτθν περίπτωςθ παρενόχλθςθσ προκφπτει γνιςια 

αντικειμενικι ευκφνθ. 
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2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

Το περιβαλλοντικό δίκαιο ςτθν Ελλάδα βαςίηεται ςε ςυνταγματικζσ διατάξεισ και 

κυρίωσ ςτο άρκρο 24 Σ, ςτο ν. 1650/1986 κακϊσ και ςε διάφορεσ διατάξεισ του ΑΚ 

και του ΡΚ. Στθ διαμόρφωςι του ρόλο παίηουν και οι αποφάςεισ των δικαςτθρίων. 

Το Σφνταγμα αναγνωρίηει τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ωσ ατομικό δικαίωμα, 

πλζον τθσ υποχρζωςθσ του κράτουσ για τθν προςταςία του, που φυςικά δεν 

εκλείπει. Ο κάκε ζνασ ζχει το δικαίωμα να προςτατεφει το περιβάλλον, κακϊσ αυτό 

αποτελεί το ηωτικό του χϊρο για τθν ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του, 

όπωσ ο ίδιοσ το κρίνει, ανεξάρτθτα από το τι κάνει το κράτοσ. Ο κοινόσ νομοκζτθσ 

όςο και θ Διοίκθςθ υποχρεοφνται να λάβουν προλθπτικά και καταςταλτικά μζτρα, 

κανονιςτικά, γενικά ατομικά ι ατομικά που κα παρεμβαίνουν ςτθν οικονομικι, 

ατομικι ι ςυλλογικι δραςτθριότθτα προκειμζνου να προςτατευκεί πλιρωσ και 

επαρκϊσ το περιβάλλον. Εκτόσ από τισ διοικθτικζσ ι ποινικζσ κυρϊςεισ που 

επιβάλλονται λόγω παράβαςθσ τθσ κείμενθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, υπάρχει 

θ δυνατότθτα προςταςίασ από τθν υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ από το αςτικό 

δίκαιο, παρόλο που τα προςτατευόμενα αγακά δεν ονομάηονται περιβαλλοντικά 

αλλά κοινά ςε όλουσ και κοινόχρθςτα. Η προςταςία τουσ απορρζει από τθν 

προςταςία του δικαιϊματοσ τθσ προςωπικότθτασ και το δικαίωμα χριςεωσ αυτϊν. 

Επίςθσ, θ νομολογία ζρχεται να υποςτθρίξει και να προάγει τθν εδραίωςθ του 

περιβαλλοντικοφ δικαίου ςτθν Ελλάδα. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα ζχει θ νομολογία του 

ΣτΕ και ειδικά του Ε’ Τμιματοσ, κακϊσ και οι αποφάςεισ των τακτικϊν διοικθτικϊν 

δικαςτθρίων. Πμωσ, παρόλο που θ περιβαλλοντικι νομοκεςία είναι πλοφςια 

υπάρχει ζλλειμμα εμπζδωςθσ του «περιβαλλοντικοφ κεκτθμζνου». Από τθν πλευρά 

του κράτουσ αυτό εκφράηεται με κακυςτεριςεισ ςτθν ενςωμάτωςθ και εφαρμογι 

των Οδθγιϊν ι ςτθ κζςπιςθ νόμων μεγάλθσ τεχνικισ πολυπλοκότθτασ και από τθν 

πλευρά τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, με τουσ πολίτεσ να παραμζνουν ςε μεγάλο 

βακμό απόντεσ ςτθν εφαρμογι και τθ ςυμμόρφωςθ με τισ περιβαλλοντικζσ 

απαιτιςεισ. Για τθν επιτυχία μιασ ολοκλθρωμζνθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ 

χρειάηεται μεταβολι του πολιτικοφ, διοικθτικοφ και κοινωνικοφ ςυςτιματοσ με νζεσ 

μορφζσ περιβαλλοντικισ διακυβζρνθςθσ που κα περιλαμβάνουν διαβοφλευςθ με 

τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ολοκλθρωμζνο περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό. 
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υνταγματική προςταςία των υδάτων  

 

Η προςταςία των υδατικϊν πόρων και θ βιϊςιμθ διαχείριςι τουσ τελοφν υπό τισ 

επιταγζσ του άρκρου 24 Σ εφόςον πρόκειται για πεπεραςμζνων δυνατοτιτων 

φυςικό πόρο, του οποίου θ βιωςιμότθτα είναι θ επιλογι που διαςφαλίηει τθ 

διατιρθςι του για τισ παροφςεσ και μελλοντικζσ γενεζσ. Επίςθσ, ςτο άρκρο 18 §1 Σ 

προβλζπεται ότι «Ειδικοί νόμοι ρυκμίηουν τα ςχετικά με τθν ιδιοκτθςία και τθ 

διάκεςθ ….ρεόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλοφτου». Η 

ςυνταγματικι πρόβλεψθ κζςπιςθσ νόμων δεν υποχρεϊνει τον κοινό νομοκζτθ για 

ζκδοςθ νζων νόμων ι μθ κατάργθςθ υπαρχόντων. Οι νόμοι αυτοί είναι απλοί 

εκτελεςτικοί νόμοι και αν δεν υπιρχαν κα εφαρμόηονταν οι γενικζσ διατάξεισ του 

άρκρου 24 Σ και οι αντίςτοιχεσ του ΑΚ. Το κράτοσ ςε εκτζλεςθ τθσ ςυνταγματικισ 

επιταγισ κζςπιςε το ν.1739/1987, ωσ ειδικό νόμο για τθ «διαχείριςθ των υδατικϊν 

πόρων» και ςτθ ςυνζχεια, και μετά τθν ζκδοςθ τθσ ΟΡΥ, κζςπιςε το ν. 3199/2003 

«για τθν προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων». Πςον αφορά ςτα φδατα και τα 

δικαιϊματα χριςθσ τουσ ενδζχεται να προκφψουν ςυγκροφςεισ με άλλα 

ςυνταγματικά δικαιϊματα. Τζτοια ςφγκρουςθ είναι ο περιοριςμόσ ςτθν ιδιοκτθςία 

που ςυνεπάγεται χριςθ του νεροφ του υπόγειου υδροφόρου που διζρχεται κάτω 

από το ακίνθτο. Το άρκρο 17 §1 Σ ορίηει ότι αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να 

αςκείται ςε βάροσ του γενικοφ ςυμφζροντοσ, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ είναι θ μθ ςτζρθςθ από τουσ γείτονεσ ποςότθτασ νεροφ, πζραν από τισ 

ατομικζσ / οικογενειακζσ ανάγκεσ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου. Η κζςθ αυτι δεν 

ςυνεπάγεται κατάργθςθ του ςυνταγματικοφ δικαιϊματοσ τθσ ιδιοκτθςίασ, διότι δεν 

«κακιςτά αδρανι τθν ιδιοκτθςία κατά τον προοριςμό τθσ». Στθν περίπτωςθ που 

πλιττεται ο πυρινασ του δικαιϊματοσ – αν για παράδειγμα, λόγω υπεράντλθςθσ 

του υδροφόρου από δθμόςιεσ γεωτριςεισ, δεν μπορεί να υδρεφςει το ακίνθτό του 

– τότε, εν είδει αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ο ιδιοκτιτθσ δικαιοφται αποηθμίωςθ. 

Η ιδιοκτθςία μπορεί μεν να μθν αφαιρείται, επζρχεται όμωσ ουςιϊδθσ – και κατά 

περιπτϊςεισ, οριςτικι – ςτζρθςθ τθσ χριςεϊσ τθσ κατά τον προοριςμό τθσ. Η 

περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ ιδιωτϊν «που δθμιουργοφνται από παράνομθ 

ςτζρθςθ των δικαιωμάτων των ιδιωτϊν, φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, για τθν 

κτιςθ, χριςθ και ελεφκερθ διάκεςθ των υδατικϊν πόρων» είναι αρμοδιότθτα των 
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πολιτικϊν δικαςτθρίων. Επίςθσ, προκφπτει περιοριςμόσ ςτθν οικονομικι 

δραςτθριότθτα, θ οποία εκφράηεται από το άρκρο 5 §1 Σ και 106 §1 Σ με τθν 

οικονομικι ελευκερία και ανάπτυξθ ωσ ατομικό δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν 

οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ. Στθν περίπτωςθ που θ δραςτθριότθτα είναι βαςιςμζνθ 

ςτθ χριςθ υδατικϊν πόρων – γεωργία ι / και κτθνοτροφία – αντιμετωπίηεται ο 

περιοριςμόσ ςτθ χριςθ του πόρου, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ προςταςία του ωσ 

ζκφανςθ του γενικοφ ςυμφζροντοσ, με τθν ίδια λογικι με το δικαίωμα ςτθν 

ιδιοκτθςία. Η οικονομικι ελευκερία είναι κεμελιϊδεσ δικαίωμα αλλά πρζπει να 

αςκείται εντόσ κριτθρίων, τα οποία ςζβονται το περιβάλλον και οριοκετοφν μια 

φιλικι, προσ αυτό, ανάπτυξθ.  

 

ΚΕΦ.3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ Ε.Ε - ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ 

ΤΔΑΣΩΝ ΣΑ ΚΡΑΣΗ ΜΕΛΗ 
 

Το νερό αποτελεί αναντικατάςτατο φυςικό πόρο. Οι υδατικοί πόροι ορίηονται ωσ θ 

ποςότθτα του νεροφ που είναι διακζςιμο ι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί επαρκϊσ, 

ςτθν κατάλλθλθ ποιότθτα και ςε διάρκεια για τθν ικανοποίθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

ηιτθςθσ. Το νερό ςτθ φφςθ ανακυκλϊνεται και ο υδρολογικόσ κφκλοσ περιγράφει 

αυτι τθν ανακφκλωςθ. Οι υδατικοί πόροι μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

ςτρατθγικό αποκεματικό για το μζλλον. Κακοριςτικι λοιπόν είναι θ τρζχουςα και θ 

μελλοντικι τουσ διακεςιμότθτα, ςε ποιότθτα και ποςότθτα, ενϊ είναι δυνατό 

μεταβολζσ ςτο φυςικό περιβάλλον και επιδράςεισ από τισ ανκρωπογενείσ 

δραςτθριότθτεσ ςε μια περιοχι να επθρεάςουν το μζγεκοσ, τθν αξιοπιςτία ι και να 

ακυρϊςουν τθ χριςθ των πόρων. Οι υδατικοί πόροι ςε ςχζςθ με τθ φυςικι 

κατάςταςθ ςτο περιβάλλον χωρίηονται ςτουσ:  

 Επιφανειακοφσ υδατικοφσ πόρουσ, ςτουσ οποίουσ ανικουν τα ποτάμια, οι 

χείμαρροι, οι λίμνεσ, τα ζλθ, οι βάλτοι, οι λιμνοκάλαςςεσ, οι τεχνθτοί 

ταμιευτιρεσ κακϊσ και υγροβιότοποι.  

 Υπόγειουσ υδατικοφσ πόρουσ, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται το ςφνολο των 

υδάτων που βρίςκονται κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ ςτθ ηϊνθ 

κορεςμοφ και ςε άμεςθ επαφι με το ζδαφοσ ι το υπζδαφοσ. Ο όροσ 
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«ςφςτθμα υδατικϊν πόρων» χρθςιμοποιείται για το ςφνολο των 

επιφανειακϊν και υπόγειων νερϊν μιασ περιοχισ και τουσ φυςικοφσ νόμουσ 

που διζπουν τθν κίνθςι τουσ και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ.  

Για τθ ςωςτι εκμετάλλευςθ των υδατικϊν πόρων, αλλά και για το ςωςτό 

προγραμματιςμό οικονομικισ ανάπτυξθσ και προςταςίασ από τα φυςικά 

φαινόμενα, προκφπτει θ αναγκαιότθτα ςυνδυαςμζνων υδατικϊν διαχειρίςεων, 

δθλαδι ο ςυνδυαςμόσ τθσ χριςθσ των φυςικϊν υδάτινων ςωμάτων (επιφανειακά 

και υπόγεια φδατα) και των υδραυλικϊν ζργων (φράγματα, ταμιευτιρεσ). 

Σθμαντικι διάκριςθ αποτελεί ο διαχωριςμόσ των χριςεων νεροφ, οι οποίεσ ςε 

μεγάλο βακμό κακορίηουν και τον τρόπο διαχείριςθσ. Επίςθσ γίνεται διάκριςθ 

ανάμεςα ςτθ ηιτθςθ νεροφ και ςτισ ανάγκεσ των διαφόρων χριςεων. Η ποςότθτα 

για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνθσ ανάγκθσ-χριςθσ είναι μζγεκοσ κεωρθτικό και δεν 

ταυτίηεται ςυνικωσ µε τθ ηιτθςθ νεροφ για τθν ίδια χριςθ. Η ηιτθςθ 

διαμορφϊνεται ςτθν πράξθ από άλλα κριτιρια, όπωσ είναι τα πρότυπα ηωισ και 

ςυμπεριφοράσ. Αφορά ςε ποςότθτα νεροφ, µε ςυγκεκριμζνεσ ποιοτικζσ 

προδιαγραφζσ, οι οποίεσ απαιτοφνται για τθν κάκε χριςθ (πόςιμο, αρδευτικό κ.ά.) 

και χαρακτθρίηεται από τθν κατανομι τθσ ςτο χρόνο (ετιςια, εποχιακι).  

Τα φδατα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μετά το μακροχρόνιο ςυντονιςμό των κρατϊν 

μελϊν ςτθν εφαρμογι των προγραμμάτων διαχείριςθσ, μποροφν πλζον να 

χαρακτθριςτοφν, κατά μεγάλο ποςοςτό, ωσ καλισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

κατάςταςθσ, προςφζροντασ ζτςι ςτουσ πολίτεσ τθσ ΕΕ νερό καλισ ποιότθτασ και 

επάρκειασ για τισ καταναλωτικζσ χριςεισ αλλά και νερό ποιότθτασ κατάλλθλο για 

αναψυχι. Βζβαια, λόγω ετϊν υποβάκμιςθσ και αναποτελεςματικισ διαχείριςθσ, 

υπάρχουν περιοχζσ οι οποίεσ εξακολουκοφν να αντιμετωπίηουν προβλιματα 

καταλλθλόλθτασ. Σε ςυνδυαςμό δε με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που 

παρουςιάηονται με μεγαλφτερθ ζνταςθ τα τελευταία χρόνια, προκλιςεισ 

προκφπτουν διαρκϊσ για τθ διατιρθςθ και τθ βελτίωςθ των υδάτων τθσ Ευρϊπθσ. 

 Υπάρχουν, όμωσ, ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν: το Ηνωμζνο Βαςίλειο, θ 

Σουθδία, θ Γαλλία και θ Γερμανία είχαν τον υψθλότερο όγκο πόρων γλυκοφ νεροφ, 

με μακροπρόκεςμουσ ετιςιουσ μζςουσ όρουσ που κυμαίνονται από 172,9 ζωσ 

191,0 δις. m³. Οριςμζνεσ χϊρεσ λαμβάνουν ςθμαντικό μζροσ των πόρων γλυκοφ 
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νεροφ ωσ εξωτερικι ειςροι. Η Ουγγαρία και οι Κάτω Χϊρεσ είχαν τθν υψθλότερθ 

εξάρτθςθ από τουσ διαςυνοριακοφσ υδατικοφσ πόρουσ, κακϊσ θ εξωτερικι ειςροι 

αντιπροςϊπευε το 93,5% και το 88,8% των ςυνολικϊν πόρων γλυκοφ νεροφ 

αντίςτοιχα. Το μερίδιο ςτθ Σερβία ιταν επίςθσ υψθλό, φτάνοντασ το 92,7%. Η 

Ουγγαρία, θ Κροατία και θ Βουλγαρία είχαν τισ υψθλότερεσ εξωτερικζσ ειςροζσ 

μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (108,9 δις. m³, 92,0 δις. m³ και 85,1 δις. m³ 

αντίςτοιχα) αν και θ Σερβία είχε ακόμθ μεγαλφτερο όγκο (162,6 δις. m³). Η 

ποςότθτα γλυκοφ νεροφ που είναι διακζςιμο ανά κάτοικο κεωρείται ςθμαντικόσ 

δείκτθσ για τθ μζτρθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των υδατικϊν πόρων. Μεταξφ των κρατϊν 

μελϊν τθσ ΕΕ, θ Κροατία, κατζγραψε τουσ υψθλότερουσ πόρουσ γλυκοφ νεροφ (με 

μζςο μακροπρόκεςμο ετιςιο μζςο όρο 27.330 m³ ανά κάτοικο). Η Φινλανδία και θ 

Σουθδία είχαν τουσ επόμενουσ υψθλότερουσ όγκουσ πόρων γλυκοφ νεροφ ανά 

κάτοικο, ςε περίπου 20.000 m³. Αντίκετα, ςτα ζξι πλζον πολυπλθκζςτερα κράτθ 

μζλθ τθσ ΕΕ (Γαλλία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ιςπανία, Γερμανία, Ιταλία και Ρολωνία), 

κακϊσ και ςτθ Δανία, το Λουξεμβοφργο, τθ ουμανία, το Βζλγιο, καταγράφθκαν 

ςχετικά χαμθλά επίπεδα - κάτω από 3.000 m³ ανά κάτοικο. Σφμφωνα με τα 

Ηνωμζνα Ζκνθ, μια χϊρα αντιμετωπίηει «υδατικό άγχοσ» όταν οι ετιςιοι υδατικοί 

πόροι τθσ μειϊνονται κάτω από τα 1.700 m³ ανά κάτοικο. Αυτό ςυνζβθ ςτθν 

Ρολωνία, τθν Τςεχικι Δθμοκρατία, τθν Κφπρο και τθ Μάλτα (όπου καταγράφθκε ο 

χαμθλότεροσ όγκοσ υδατικϊν πόρων ςτα 220 m³ ανά κάτοικο). Υπάρχουν 

ςθμαντικζσ διαφορζσ όςον αφορά ςτισ ποςότθτεσ γλυκοφ νεροφ που αντλοφνται ςε 

κάκε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ, αντανακλϊντασ εν μζρει το μζγεκοσ κάκε χϊρασ και τουσ 

διακζςιμουσ πόρουσ, αλλά και τισ πρακτικζσ άντλθςθσ, το κλίμα και τθ βιομθχανικι 

και γεωργικι διάρκρωςθ. Το 2015, θ ςυνολικι άντλθςθ γλυκοφ νεροφ κυμάνκθκε 

μεταξφ 4,6 εκατ. m³ ςτο Λουξεμβοφργο και 32,6 δις. m³ ςτθν Ιςπανία (ςτοιχεία για 

το 2014). Μεταξφ 2005 και 2015 ο όγκοσ των ςυλλεγόντων γλυκϊν υδάτων 

αυξικθκε με τον ταχφτερο ρυκμό ςτθ Μάλτα (+40%), ενϊ οι μεγαλφτερεσ μειϊςεισ 

ςθμειϊκθκαν ςτθ Σλοβακία (-37%) και τθ Λικουανία (-83%). Επίςθσ παρατθροφνται 

ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ όςον αφορά ςτο λόγο τθσ 

άντλθςθσ από τουσ υπόγειουσ και από τουσ επιφανειακοφσ υδατικοφσ πόρουσ. Στθ 

Φινλανδία (ςτοιχεία 2006), θ άντλθςθ επιφανειακϊν υδάτων αντιπροςϊπευε 

περίπου 24 φορζσ τθν ποςότθτα νεροφ που αντλείται από τουσ υπόγειουσ 
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υδατικοφσ πόρουσ, ενϊ ο λόγοσ των επιφανειακϊν προσ τα υπόγεια φδατα ιταν 

περίπου 10:1 ςτισ Κάτω Χϊρεσ (ςτοιχεία 2012), τθ ουμανία και τθ Βουλγαρία. Στο 

άλλο άκρο του εφρουσ, ο όγκοσ του νεροφ που αντλείται από τουσ πόρουσ των 

υπόγειων υδάτων ιταν τουλάχιςτον δεκαπζντε φορζσ υψθλότεροσ από τον όγκο 

τθσ άντλθςθσ επιφανειακϊν υδάτων ςτθ Δανία (ςτοιχεία 2014) και τθ Μάλτα. 

Η Γαλλία (ςτοιχεία για το 2010), θ Γερμανία (ςτοιχεία για το 2010) και θ Ιςπανία 

(ςτοιχεία για το 2014) κατζγραψαν τισ υψθλότερεσ ποςότθτεσ υπογείων υδάτων, 

6,0 δις. m³, 5,8 δις. m³ και 6,3 δις. m³ αντίςτοιχα. Εξετάηοντασ τθν ανάπτυξθ τθσ 

άντλθςθσ υπογείων υδάτων κατά τθ δεκαετι περίοδο μεταξφ 2005 και 2015 ο όγκοσ 

των υπόγειων υδάτων που αντλοφνται μειϊκθκε γενικά με το χρόνο, αν και θ 

Λετονία, θ Ελλάδα και θ Μάλτα (με αφξθςθ κατά 53%, 49% και 32%) ιταν 

αξιοςθμείωτεσ εξαιρζςεισ και ςε μικρότερο βακμό θ Δανία (με αφξθςθ 17%), ενϊ θ 

Εςκονία (-27%) και θ Ουγγαρία (-17%) είναι τα κράτθ που κατζγραψαν τθ 

μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ άντλθςθσ των υπόγειων υδάτων. Πςον αφορά ςτα 

επιφανειακά φδατα, οι μεγαλφτεροι όγκοι άντλθςθσ επιφανειακϊν υδάτων μεταξφ 

των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ καταγράφθκαν ςτθ Γαλλία (ςτοιχεία για το 2012), τθ 

Γερμανία (ςτοιχεία για το 2010) και τθν Ιςπανία (ςτοιχεία 2014), με 24,4 δις. m³, 

27,2 δις. m³ και 26,6 δις. m³ αντίςτοιχα. Μεταξφ 2005 και 2015 ςθμειϊκθκε 

ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν άντλθςθ επιφανειακϊν υδάτων ςτθ ουμανία (+28%). Οι 

μεγαλφτερεσ μειϊςεισ ςτον όγκο τθσ άντλθςθσ επιφανειακϊν υδάτων ςθμειϊκθκαν 

ςτθ Λικουανία (-89%), τθ Σλοβακία (-53%) και τθ Δανία (-44%), ενϊ ςθμειϊκθκαν 

επίςθσ μειϊςεισ κατά τουλάχιςτον 20% ςτθ Λετονία, τθν Τςεχικι Δθμοκρατία και το 

Ηνωμζνο Βαςίλειο. Σε οριςμζνα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ εκτόσ από τα γλυκά φδατα 

χρθςιμοποιοφνται τα καλάςςια φδατα και τα μεταβατικά φδατα, όπωσ οι βραχϊδεισ 

βάλτοι, οι λιμνοκάλαςςεσ και οι εκβολζσ ποταμϊν. Η Σουθδία χρθςιμοποίθςε 11,8 

δις. m³ (ςτοιχεία για το 2010), το Ηνωμζνο Βαςίλειο 8,5 δις. m³ (ςτοιχεία για το 

2012) και οι Κάτω Χϊρεσ 5,9 δις. m³ πθγζσ μθ γλυκοφ νεροφ (ςτοιχεία για το 2014). 

Από τθ ςφγκριςθ των διακζςιμων ετιςιων δεδομζνων μεταξφ 1990 και 2015 

προκφπτει ςθμαντικι μείωςθ τθσ άντλθςθσ ςε πολλά κράτθ μζλθ. Είναι πικανό θ 

μείωςθ που παρατθρείται να οφείλεται ςε διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ μείωςθ 

των απωλειϊν φδατοσ λόγω βελτιωμζνθσ ςυντιρθςθσ των δικτφων, θ ειςαγωγι 
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οικιακϊν ςυςκευϊν εξοικονόμθςθσ νεροφ και θ αφξθςθ του βακμοφ 

ςυνειδθτοποίθςθσ όςον αφορά το κόςτοσ ι τθν αξία του νεροφ και τισ 

περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ τθσ ςπατάλθσ του. 

ΚΕΦ. 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  
 

Η Ζκκεςθ Εφαρμογισ τθσ Επιτροπισ προσ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το 

Συμβοφλιο ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ ΟΡΥ κατατζκθκε τον Φεβρουάριο του 2019 

και περιλαμβάνει εκτόσ από τθν κατάςταςθ εφαρμογισ, τθν αξιολόγθςθ των 

δεφτερων ΣΔΛΑΡ από τθν Επιτροπι, τα οποία καταρτίςτθκαν και υποβλικθκαν από 

τα κράτθ μζλθ για τθν περίοδο 2015 - 2021. Η υποβολι τθσ παροφςασ ζκκεςθσ 

υπαγορεφεται από το άρκρο 18 τθσ ΟΡΥ και ανταποκρίνεται επίςθσ ςτο άρκρο 11 

τθσ Οδθγίασ για τα υπόγεια φδατα. Πλα τα κράτθ μζλθ ζχουν υποβάλει εκκζςεισ 

ςχετικά με τα ΣΔΛΑΡ αλλά, παρά το γεγονόσ ότι ςθμειϊκθκε βελτίωςθ ςε ςφγκριςθ 

με τθν προθγοφμενθ διαδικαςία (του κφκλου εφαρμογισ 2009 - 2015) ςτθν 

κακυςτερθμζνθ ζγκριςθ των ςχεδίων ι τθσ υποβολισ εκκζςεων μζςω τθσ βάςθσ 

δεδομζνων του Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν για το Νερό ςτθν Ευρϊπθ (WISE), 

υπιρξαν και πάλι κακυςτεριςεισ που ζφταςαν ι ξεπζραςαν τα δφο ζτθ. Νομικζσ 

διαδικαςίεσ τθσ Επιτροπισ κινικθκαν εναντίον όςων κρατϊν μελϊν δεν τιρθςαν τισ 

νομικζσ απαιτιςεισ υποβολισ εκκζςεων. Η Ιρλανδία, θ Ελλάδα και οι Ιςπανικζσ 

Κανάριεσ Νιςοι δεν κατόρκωςαν να υποβάλουν ζγκαιρα ςτο WISE τα ΣΔΛΑΡ οφτε 

τα ΣΔΚΡ για αξιολόγθςθ, ενϊ θ Λικουανία και το Ηνωμζνο Βαςίλειο για το 

Γιβραλτάρ, δεν κατόρκωςαν να υποβάλουν τα ΣΔΛΑΡ τουσ. Ζτςι, οι ςυγκεκριμζνεσ 

χϊρεσ ι περιοχζσ δεν καλφπτονται ςτθν 5θ Ζκκεςθ. Η ζκκεςθ για τθν κατάςταςθ 

των υδάτων δείχνει ότι το 74 % των ςυςτθμάτων υπόγειων υδάτων τθσ ΕΕ ζχει 

επιτφχει πλζον καλι χθμικι κατάςταςθ, ενϊ το 89 % εξ αυτϊν ζχει επιτφχει καλι 

ποςοτικι κατάςταςθ. Η κατάςταςθ είναι λιγότερο ενκαρρυντικι όςον αφορά τα 

επιφανειακά φδατα: μόνο το 38 % ζχουν καλι χθμικι κατάςταςθ και μόλισ το 40 % 

καλι οικολογικι κατάςταςθ ι δυναμικό (για ιδιαίτερα τροποποιθμζνο ι τεχνθτό 

υδατικό ςφςτθμα). Συγκρίνοντασ τον κφκλο 2009-2015, περιοριςμζνοσ αρικμόσ 

ςυςτθμάτων υδάτων ςθμείωςε βελτίωςθ. Οι λόγοι για αυτό μπορεί να οφείλονται 

ςε πιζςεισ που εντοπίςτθκαν με κακυςτζρθςθ, ςτθν απαίτθςθ περιςςότερου 
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χρόνου για το ςχεδιαςμό αποτελεςματικϊν μζτρων πολιτικισ, ςτα μζτρα που 

κεςπίςτθκαν αργά, ςτο χρόνο που χρειάηεται το περιβάλλον να ανταποκρικεί ςτθν 

εφαρμογι των μζτρων, αλλά και ςτα υψθλότερα ποιοτικά πρότυπα και τθ 

βελτιωμζνθ παρακολοφκθςθ και υποβολι εκκζςεων που χαρακτιριςε ςυςτιματα 

υδάτων από «άγνωςτθσ κατάςταςθσ» ςε «μθ ικανοποιθτικι». Οι εξαιρζςεισ που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 4 τθσ ΟΡΥ καλφπτουν, ςε αυτι τθ φάςθ εφαρμογισ, 

περίπου τα μιςά υδατικά ςυςτιματα τθσ Ευρϊπθσ. Οι αιτιολογιςεισ για τισ 

εξαιρζςεισ ζχουν βελτιωκεί μεν, αλλά θ ςυνεχιηόμενθ ευρεία χριςθ τουσ αποτελεί 

ζνδειξθ ότι είναι απαραίτθτεσ ςοβαρζσ προςπάκειεσ για τθν επίτευξθ καλισ 

κατάςταςθσ ζωσ το 2027. Θετικό αντίκτυπο είχε και θ παράλλθλθ εφαρμογι των 

Οδθγιϊν για τθν επεξεργαςία των αςτικϊν λυμάτων, για τθ νιτρορφπανςθ, για τισ 

βιομθχανικζσ εκπομπζσ και θ νομοκεςία τθσ ΕΕ για τα χθμικά προϊόντα. 

ΚΕΦ. 5: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Η Ελλάδα, ςυνολικά, διακζτει επαρκείσ επιφανειακοφσ και υπόγειουσ υδατικοφσ 

πόρουσ, αλλά φυςικοί και ανκρωπογενείσ λόγοι μειϊνουν ςθμαντικά τθν 

πραγματικά διακζςιμθ ποςότθτα, κάνοντασ δφςκολθ τθν αξιοποίθςι τουσ. 

Οι κυριότεροι φυςικοί λόγοι που προκαλοφν προβλιματα ςτθν αξιοποίθςθ των 

υδατικϊν πόρων τθσ χϊρασ είναι οι εξισ: 

Η ςθμαντικι διαφοροποίθςθ τθσ χωρικισ κατανομισ των υδατικϊν πόρων, με τθ 

δυτικι Ελλάδα να δζχεται το 36% των ςυνολικϊν βροχοπτϊςεων, ενϊ 

καταλαμβάνει μόνο το 24% ςε ζκταςθ. Η ςθμαντικι διαφοροποίθςθ τθσ χρονικισ 

κατανομισ των υδατικϊν πόρων, με μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των βροχοπτϊςεων κατά 

τθ χειμερινι περίοδο, τθσ τάξθσ του 80% με 90%. Η άνιςθ κατανομι τθσ ηιτθςθσ ςτο 

χϊρο, με τθν ανατολικι χϊρα να παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ 

πλθκυςμοφ αλλά λιγότερουσ υδατικοφσ πόρουσ. Η άνιςθ κατανομι τθσ ηιτθςθσ ςτο 

χρόνο, με μεγαλφτερθ κατανάλωςθ τουσ άνυδρουσ κερινοφσ μινεσ για τισ ανάγκεσ 

τθσ γεωργίασ και του τουριςμοφ. Η γεωμορφολογία τθσ χϊρασ με τισ μεγάλεσ 

οροςειρζσ κατά μικοσ, το μεγάλο διαμελιςμό λόγω των νθςιϊν, όπωσ επίςθσ και τθ 

δομι και διάταξθ των πετρωμάτων, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μικρϊν 

ρεμάτων, κυρίωσ χειμαρρικϊν, μικρι επιφανειακι απορροι, μεγάλθ κατείςδυςθ 
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και ςυχνά πλθμμυρικά φαινόμενα. Το ςθμαντικό μζροσ του υδατικοφ δυναμικοφ τθσ 

χϊρασ (περίπου 30%) που προζρχεται από διακρατικοφσ ποταμοφσ από άλλεσ 

χϊρεσ. 

Ράρα πολφ ςθμαντικόσ λόγοσ παραμζνει θ πλθμμελισ και αποςπαςματικι 

αντιμετϊπιςθ τθσ διαχείριςθσ από τθν πολιτεία, παρά τισ μεγάλεσ προςπάκειεσ που 

ζχουν γίνει με τθν εφαρμογι τθσ ΟΡΥ και των εξουςιοδοτικϊν τθσ διατάξεων.  

Πςον αφορά ςτα διοικθτικά κζματα, ςτθν αρχι τα προβλιματα που 

παρουςιάςτθκαν αφοροφςαν ςε:  

1. Δυςχερι πρόςβαςθ ςτισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ.  

2. Ρολυδιάςπαςθ αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθ διαχείριςθ των υδάτων.  

3. Ευκαιριακι και αποςπαςματικι εκμετάλλευςθ των υδατικϊν πόρων.  

4. Ανεπαρκείσ ελζγχουσ του «ρυπαίνοντοσ».  

5. Ρεριοριςμζνθ ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ.  

6. Τιμολογιακι πολιτικι του νεροφ που δεν αντικατόπτριηε τθν πραγματικι του 

αξία και υπιρχε ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςτθν περίπτωςθ τιμολόγθςθσ του 

νεροφ άρδευςθσ.  

7. Ανεπάρκεια υποδομϊν ςε ςχζςθ με το μζςο όρο των υποδομϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

ΚΕΦ. 6: ΚΑΣΑΚΛΕΙΔΑ 
 

Το εκτενζσ νομοκετικό πλαίςιο, θ εκτελεςτικι εξουςία και θ τεχνικι διοίκθςθ, παρά 

τισ προςπάκειεσ για επιβολι ςτθν πράξθ τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ, 

χρειάηονται παράλλθλα αλλαγζσ πολιτικισ και κοινωνικισ ςυνείδθςθσ. Το δίκαιο 

του περιβάλλοντοσ, αν και είναι αυτόνομοσ κλάδοσ δικαίου, επθρεάηεται από τθ 

ςφαίρα του δθμοςίου δικαίου. Η διοικθτικι ρφκμιςθ είναι θ κυρίαρχθ πρακτικι 

ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, επειδι θ προςταςία του περιβάλλοντοσ αναφζρεται 

κυρίωσ ςτθν προςταςία του από τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Οι διοικθτικζσ 

ρυκμίςεισ κεωρείται ότι επιτρζπουν ςτο Κράτοσ να επιτφχει ζναν ςοβαρό βακμό 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Ζτςι, διαμορφϊνεται ο περιβαλλοντικόσ 
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ςχεδιαςμόσ που επιδιϊκει τθν οικολογικι προςταςία και επιβάλλονται ςτον πολίτθ 

υποχρεϊςεισ ι / και απαγορεφςεισ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων και πρόςτιμα ι 

/ και κίνθτρα, για τθν επίτευξθ πολιτικϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Από τθν 

εφαρμογι αυτϊν προςδοκάται θ πρόλθψθ τθσ οικολογικισ ηθμίασ, που, λόγω των 

δυςκολιϊν που παρουςιάηει θ αποκατάςταςθ μιασ οικολογικισ βλάβθσ, κεωρείται 

θ αποτελεςματικότερθ μορφι περιβαλλοντικισ προςταςίασ. Το ιδιωτικό δίκαιο 

μπορεί να λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά προσ το δθμόςιο. Με 

αποτελεςματικότθτα και μικρότερο οικονομικό και κοινωνικό κόςτοσ, μπορεί να 

οριοκετιςει πεδία δράςθσ με τθν εκοφςια προςαρμογι του εν δυνάμει ρυπαντι ςε 

ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά και με τθν αςτικι ευκφνθ να αποτρζψει ηθμίεσ υπζρ 

τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ ϊςτε να διαςφαλίςει πρόςβαςθ για όλουσ ςε αςφαλι 

περιβαλλοντικά αγακά 

                                     ΠΗΓΕ ΜΕΛΕΣΗ 

 

ΜΕΡΟ 1ο: Εςωτερικό ςφςτημα και διοικητική πρακτική 
 

 Αγγελάκθσ Α./Κοτςελίδου Ο., «Ο ρόλοσ των ΔΕΥΑ ςτθ διαχείριςθ των 

υδατικϊν πόρων – απόψεισ τθσ ΕΔΕΥΑ για μθ βιϊςιμθ πολιτικι», 

αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα deyakozanis.gr 

 Βρεττοφ Μαρία, «Η διαχείριςθ των υδάτινων πόρων ςτθν Ελλάδα. Ο ρόλοσ 

των ΟΤΑ υπό το νζο ΕΣΡΑ», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα 

amitos.library.uop.gr, με θμερομθνία ανάρτθςθσ 10-07-2018 

 Γαλάνθσ Ραναγιϊτθσ, «Ρροςταςία των υδάτων και το ιςχφον εκνικό νομικό 

πλαίςιο: Σφνταγμα και Ν. 3199/2003», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα 

dasarxeio.com, με θμερομθνία ανάρτθςθσ 04-01-2021 

 Γϊγοσ Κωνςταντίνοσ, «Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων 

ωσ προχπόκεςθ τθσ αδειοδότθςθσ ζργων», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα 

nomosphysis.org.gr 

 «Διαχείριςθ υδατικϊν πόρων», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα ypen.gov.gr 
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 «Διαχείριςθ υδατικϊν πόρων από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα», αναρτθμζνο 

ςτθν ιςτοςελίδα geomeletitiki.gr 

 Καραβίτθσ Χριςτοσ/Αγγελίδθσ Σωτιριοσ, «Διαχείριςθ περιβάλλοντοσ – 

Διαχείριςθ υδατικϊν πόρων και περιβάλλον», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα 

aua.gr 

 Κολοκυκά Ελπίδα, «Διαχείριςθ υδατικϊν πόρων – Το πρόβλθμα του νεροφ 

διεκνϊσ και ςτθν Ελλάδα», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα 

opencourses.auth.gr, με θμερομθνία ανάρτθςθσ 01-09-2015 

 Μαμάςθσ Νίκοσ, «Διαχείριςθ υδατικϊν πόρων», αναρτθμζνο ςτθν 

ιςτοςελίδα itia.ntua.gr 

 Μάρθσ Φϊτιοσ Ρ./Δρ. Ραπαρρίηοσ Σπυρίδων, «Κλιματικι αλλαγι και 

υδατικοί πόροι ςτθν Ελλάδα», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα eclass.duth.gr 

 Μιτςθ Κατερίνα, «Καλλικράτθσ: Ρεριβαλλοντικι Διαχείριςθ και Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα eetaa.gr 

 Μιμίκου Μ., «Οι υδατικοί πόροι ςτθν Ελλάδα. Ραροφςα κατάςταςθ και 

προοπτικζσ», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα sideplayer.gr 

 «Ρροςταςία υδατικϊν πόρων», αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα m-t.gov.gr 

 Στουρνάρασ Γεϊργιοσ/Νάςτοσ Ρ./Γιόξασ Γ./Ευελπίδου Ν./Βαςιλάκθσ 
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