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3.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων θεσπίστηκε µε την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (OJ L327), γνωστή και ως Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων 
(Water Framework Directive). Η Οδηγία αυτή, η οποία επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της προστασίας σε όλα 
τα ύδατα, αποτελεί µία φιλόδοξη και καινοτόµο προσέγγιση για τη διαχείριση των υδάτων. Τα βασικότερα 
σηµεία της εστιάζονται στα ακόλουθα (Brochure of EU Water Framework Directive) α) προστασία όλων των 
υδάτων (ποταµών, λιµνών, παράκτιων υδάτων και υπόγειων υδάτων), β) καθορισµός φιλόδοξων στόχων για 
να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ύδατα θα ανταποκρίνονται στην "καλή κατάσταση" µέχρι το 2015, γ) απαίτηση για 
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των χωρών και εξασφάλιση της ενεργού συµµετοχής όλων των φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των τοπικών κοινοτήτων, στις 
δραστηριότητες διαχείρισης των υδάτων και δ) απαίτηση για πολιτικές τιµολόγησης του νερού και 
εξασφάλιση της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” και εξισορρόπηση των συµφερόντων του περιβάλλοντος µε 
τα συµφέροντα αυτών που εξαρτώνται από αυτό. 
 
Ο τρόπος υλοποίησης της Οδηγίας - Πλαίσιο περί Υδάτων είναι µοναδικός. Βασίζεται στη συµµετοχή όλων 
των ενδιαφερόµενων µερών, δίνοντας στην ΕΕ, στα Κ-Μ, στις υποψήφιες χώρες και σε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς µια ευκαιρία για συνεργασία που θα καθοδηγεί τη διαδικασία και θα εξασφαλίζει 
αποτελεσµατική και συνεπή υλοποίηση. Επειδή ωστόσο οι διατάξεις της Οδηγίας είναι πολύπλοκες και 
εκτεταµένες έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι η υλοποίηση θα διευκολυνθεί σε µεγάλο βαθµό µε την υιοθέτηση 
οδηγιών σε µια σειρά τεχνικών θεµάτων. 
 
Αναφορικά µε τις σηµαντικές προθεσµίες που τίθενται από το κείµενο της Οδηγίας - Πλαίσιο περί Υδάτων 
ισχύουν τα εξής: 
� ∆εκέµβριος 2003: Προσαρµογή εθνικών και τοπικών νόµων στην Οδηγία. 
� ∆εκέµβριος 2004: Ανάλυση των πιέσεων και επιπτώσεων στα ύδατα, συµπεριλαµβανοµένης της 

οικονοµικής ανάλυσης. 
� ∆εκέµβριος 2006: Λειτουργία προγραµµάτων παρακολούθησης ως βάση για τη διαχείριση των υδάτων. 
� ∆εκέµβριος 2008: Παρουσίαση στο κοινό των προγραµµάτων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών. 
� ∆εκέµβριος 2009: ∆ηµοσίευση των πρώτων προγραµµάτων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών. 
� ∆εκέµβριος 2015: Τα νερά πρέπει να ανταποκρίνονται στην “καλή κατάσταση”. 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι, ειδικά για την χηµική παρακολούθηση των επικίνδυνων ουσιών η κοινοτική πολιτική 
διαµορφώθηκε αρχικά µε την Οδηγία 76/464/ΕΚ, εν συνεχεία κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2006/11/ΕΚ και 
σταδιακά ενσωµατώθηκε στην Οδηγία - Πλαίσιο για τα Νερά. Η πρόσφατη Οδηγία 2008/105/ΕΚ περί ουσιών 
προτεραιότητας θέτει περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας για συγκεκριµένες ουσίες προτεραιότητας και 
άλλους ρυπαντές, τα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2015, µε τη βοήθεια κατάλληλων 
προγραµµάτων µέτρων.  
 
Ειδικά για την νιτρορύπανση ισχύουν τα αναφερόµενα στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ «Για την προστασία των 
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». Για την διαχείριση των πληµµυρών ισχύει η Οδηγία 
2007/60/ΕΚ. Σκοπός της τελευταίας είναι να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, στον περιορισµό και 
στην αντιµετώπιση των πληµµυρών. Με την οδηγία αυτή δηµιουργείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη 
διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας, το οποίο επεκτείνει και συντονίζεται στενά µε την Οδηγία Πλαίσιο 
(2000/60/ΕΚ) για τα Νερά. 
 
Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω αξίζει να αναφερθεί πως στο κοινοτικό πλαίσιο προστασίας των υδάτων 
συγκαταλέγονται η Οδηγία 2009/90/ΕΕ για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χηµική ανάλυση και 
παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και η Οδηγία 2006/118/ΕΚ της 12ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε «την 
προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθµιση». 
 
Σε εθνικό επίπεδο η προστασία και διαχείριση των υδάτων διέπεται από τις διατάξεις των εξής 
νοµοθετηµάτων: 
� Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ  280/Α/09.12.2003)1.  
� Π.∆/γµα 51 (ΦΕΚ 54/∆/08.03.2007)2. 
� ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ 1440/Β/16.06.2011)3.  

                                                 
1 Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» 
2 Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των 
υδάτων» του ΕΚ και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 
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� ΥΑ 1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/30.12.2011)4. 
� ΥΑ 188/20115. 
� ΚΥΑ 140384/2011 (ΦΕΚ 2017/Β/09.09.2011)6. 
�
 ΚΥΑ Η.Π. 38317/1621/Ε103 (ΦΕΚ 1977/Β/06.09.2011)7. 

� ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ 1909/Β/2010)8.  
� ΚΥΑ 39626/2208/Ε130 (ΦΕΚ 2075/Β/25.09.2009)9. 
� ΚΥΑ 161690/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β/25.06.1997)10. Μία από τις 7 ευπρόσβλητες ζώνες που 

αναγνωρίστηκαν στην χώρα είναι και εκείνη της Λεκάνης Πηνειού Ηλείας [βλ. και ΚΥΑ οικ. 
20418/2521 (ΦΕΚ 1197/B/14.09.2001)]. 

 
Αξίζει να αναφερθεί πως τα Σχέδια ∆ιαχείρισης, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν. 3199/2003, 
υλοποιούνται σήµερα σε 10 εκ των 14 Υδατικών ∆ιαµερισµάτων της χώρας. Στο πλαίσιο των Σχεδίων 
∆ιαχείρισης επαναπροσδιορίζονται τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήµατα, εξετάζονται οι πιέσεις και 
οι δυνητικές επιπτώσεις σε αυτά, αξιολογείται η οικολογική και η χηµική τους κατάσταση, καθορίζονται 
περιβαλλοντικοί στόχοι, και προσδιορίζονται µέτρα για την επίτευξη των στόχων, µέσω των σχετικών 
προγραµµάτων βασικών και συµπληρωµατικών µέτρων για την πρόληψη της υποβάθµισης της κατάστασης 
των υδάτων και την προστασία, αναβάθµιση και αποκατάστασή τους. 
 
Στο πλαίσιο εκπόνησης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης έχει ξεκινήσει ανοιχτή διαβούλευση, που περιλαµβάνει, 
µεταξύ άλλων, και ηµερίδες/ εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε 
θέµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων.  
 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως µε τη "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης" οι εκ του Ν. 3199/2003 περί προστασίας και διαχείρισης των 
Υδατικών πόρων προβλεπόµενες αρµοδιότητες επιµερίζονται µεταξύ της Κρατικής ∆ιοίκησης και των 
αιρετών Περιφερειών. Η Κρατική ∆ιοίκηση επιφορτίζεται µε την ευθύνη χάραξης της στρατηγικής προστασίας 
και διαχείρισης και οι αιρετές περιφέρειες κυρίως µε την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού. 
 
Προστασία και ∆ιαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που περιβάλλουν την Μεσόγειο αποτέλεσαν τα συµπράττοντα µέρη της 
Σύµβασης Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της 
Μεσογείου, η οποία εφαρµόζεται µέσω του Μεσογειακού Προγράµµατος ∆ράσης (Mediterranean Action 
Plan) και διαµορφώνει πολιτικές και στρατηγικές για την προστασία της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου 
και παράκτιου περιβάλλοντος.  
 
Σε αναγνώριση της σηµασίας της κλιµατικής αλλαγής για την περιοχή της Μεσογείου, το 2008 τα κράτη της 
Σύµβασης της Βαρκελώνης υπέγραψαν το Πρωτόκολλο για µια Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση της Παράκτιας 
Ζώνης της Μεσογείου, θέτοντας ως προτεραιότητα την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. Η ∆ιακήρυξη 

                                                                                                                                                                  
3 ∆ιαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού (*Η εν λόγω 
ΚΥΑ τροποποιήθηκε από 3 ΚΥΑ που δηµοσιεύτηκαν το 2011). 
4 Ορισµός ανώτερων αποδεκτών τιµών για τη συγκέντρωση συγκεκριµένων ρύπων, οµάδων ρύπων ή δεικτών 
ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρµογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ. αριθµ.: 39626/2208/ Ε130/2009 
ΚΥΑ (Β’ 2075). 
5 Ορισµός ανώτερων αποδεικτικών τιµών για τη συγκέντρωση συγκεκριµένων ρύπων, οµάδων ρύπων ή δεικτών 
ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρµογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ. αριθµ. 39626/2208/ Ε130/2009ΚΥΑ 
(Β’ 2075). 
6 Ορισµός Εθνικού ∆ικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων µε καθορισµό των θέσεων 
(σταθµών) µετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 
3199/2003 (Α΄ 280). 
7 Τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων των αναλυτικών µεθόδων για τη χηµική ανάλυση και 
παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/90/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Ιουλίου 2009 ‘για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη 
χηµική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύµφωνα µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου’. 
8 Καθορισµός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισµένων ρύπων και ουσιών 
προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 ‘σχετικά µε Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον 
τοµέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά µε την τροποποίηση και µετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συµβουλίου 
82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου’, καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά ύδατα 
και άλλες διατάξεις. 
9 Σχετικά µε τον καθορισµό µέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθµιση, µε την 
οποία ενσωµατώθηκε η Θυγατρική Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά µε “την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη 
ρύπανση και την υποβάθµιση”, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου 17 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
10 Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.  
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του Marrakesh, που υιοθετήθηκε από τη Σύµβαση της Βαρκελώνης τον Νοέµβριο του 2009, επισηµαίνει την 
ανάγκη για άµεση δράση προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 
στα οικοσυστήµατα και στους πόρους. 
 
Στην χώρα µας τα ζητήµατα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ορίζονται στον Ν. 3983/2011 (ΦΕΚ 
144/Α/17.06.2011) «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – 
Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2008 και άλλες διατάξεις». Ο εν λόγω νόµος ενσωµάτωσε στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 2008/56 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία αποτελεί τον περιβαλλοντικό πυλώνα της 
µελλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέµα αυτό. Στόχος είναι η διατήρηση και αποκατάσταση 
της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020. Για την επίτευξη 
του στόχου αυτού απαιτούνται συγκεκριµένες δέσµες δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται 
βάσει ενός δεσµευτικού χρονοδιαγράµµατος. 
 
Με την ενσωµάτωση της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο άρχισε η εφαρµογή της µε την 
κατάρτιση, από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, του πρώτου σταδίου του σχεδίου δράσης των 
θαλάσσιων στρατηγικών που αφορά την Προετοιµασία. Αντικείµενο του σταδίου αυτού είναι, µεταξύ άλλων: 
(α) η προκαταρκτική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων καθώς και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναπτύσσονται σε αυτά, 
(β) ο καθορισµός των ποιοτικών προτύπων της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης, και 
(γ) ο καθορισµός δέσµης στόχων προσανατολισµού προς την επίτευξη της Καλής Περιβαλλοντικής 
Κατάστασης. 
 
Το στάδιο αυτό θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2012 και θα αποτελέσει την βάση για την υλοποίηση και 
των επόµενων σταδίων του σχεδίου δράσης των θαλάσσιων στρατηγικών, δηλαδή των προγραµµάτων 
παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και των προγραµµάτων µέτρων 
για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα. Η διαδικασία ενηµέρωσης του 
κοινού και δηµόσιας διαβούλευσης για τα στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών ολοκληρώνεται 20 
Σεπτεµβρίου 2012. Στο πλαίσιο αυτού του έργου θα γίνουν επίσης και όλες οι ενέργειες για να 
δροµολογηθούν οι επόµενες δράσεις που προβλέπονται από την Οδηγία και ειδικότερα η θέσπιση και 
εφαρµογή, προγράµµατος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρµογή των 
στόχων (έως 15/07/2014), η κατάρτιση Προγραµµάτων Μέτρων µε στόχο την επίτευξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης (το αργότερο έως το 2015), και η έναρξη λειτουργίας των προαναφερθέντων 
προγραµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 (το αργότερο έως το 2016). 
 
Η εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική σε συνδυασµό µε την υλοποίηση της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά, διαµορφώνουν ένα πλαίσιο ολοκληρωµένης διαχείρισης και προστασίας του 
υδατικού πλούτου και των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων της χώρας. 
 
Αναφέρεται τέλος πως στο ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος 
συγκαταλέγεται και η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τα νερά κολύµβησης11, η οποία θα αντικαταστήσει σταδιακά έως 
το 2014 την Οδηγία 76/160/ΕΚ για τα νερά κολύµβησης.  
 

                                                 
11 Οι Οδηγίες 2006/7/ΕΚ και 76/160/ΕΟΚ ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο µε την ΚΥΑ H.Π. 8600/416/E103 (ΦΕΚ 
356/Β/26.02.2009) «Ποιότητα και µέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύµβησης, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά µε την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης και την κατάργηση της οδηγίας 
76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006», και ΥΑ 
46399/1352/1986 «Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιµα», «κολύµβηση», 
«διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», µέθοδοι µέτρησης, συχνότητα 
δειγµατοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ», 
αντίστοιχα. 
 


