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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηα 

χδαηα ζηελ Διιάδα. Πέξα απφ ηε κειέηε θαη παξνπζίαζε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο, ε  

νπνία έρεη εγρψξηα, επξσπατθή αιιά θαη δηεζλή δηάζηαζε, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη 

λα δηεξεπλήζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ρψξα καο ηελ πινπνίεζε απνηειεζκαηηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη λα αλαδείμεη ηνπο εγρψξηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ έθβαζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην.  

Η εξγαζία ζηεξίρζεθε κεζνδνινγηθά ζηελ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο 

βηβιηνγξαθίαο, ζηε κειέηε ηνπ επξσπατθνχ θαη εγρψξηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο 

ζρεηηθήο λνκνινγίαο, ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζέζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ δξψλησλ κέζα 

απφ πξαθηηθά, εθζέζεηο, θ.ιπ., θαζψο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ. Πξνο 

ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ εμεπξσπατζκνχ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ησλ εκπιεθφκελσλ δξψλησλ σο αξλεζίθπξωλ παηθηώλ θαηά 

ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, ζε κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο παξαηεξνχκελεο 

πζηέξεζεο ζηε ζχγθιηζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα κε ηελ επξσπατθή.  

Μέζα  ζε  απηφ  ην  πιαίζην, επηρεηξείηαη ε ζπκβνιή ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηελ 

αλάδεημε ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη δηνηθεηηθήο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

επίπεδν ηεο πινπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηε ρψξα καο, ε νπνία επεξεάδεη 

ηνλ ηξφπν αληαπφθξηζήο ηεο ζηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο. 

 

Λέξειρ - κλειδιά: ελαξκφληζε, εμεπξσπατζκφο, κεηαξξχζκηζε, Οδεγία Πιαίζην γηα ηα 

Ύδαηα, παίθηεο αξλεζηθπξίαο, πδαηηθνί πφξνη. 
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ABSTRACT 

This study deals with the implementation of the European water policy in Greece. In 

addition to describing this policy, which has a national, European as well as 

international dimension, the aim of this study is to investigate the extent to which 

Greece has effectively implemented it, in line with European requirements, and to 

highlight the domestic factors that affected the outcome of the reform effort, interacting 

with the existing institutional framework. 

The research methodology is based on the review of the relevant literature, the 

European and domestic legal framework and the relevant case law, the positions of the 

actors involved, as recorded in minutes, reports, etc., as well as on the conduction of 

interviews. For the purposes of this analysis, the theoretical framework used is the 

theory on Europeanisation, with particular emphasis on the role of the actors involved 

as veto players in the implementation phase, in order to explain the delay observed in 

the convergence of Greek water policy with the European one. 

In this context, this study aims to contribute to the examination of the emerging 

political, social and administrative dynamics during the process of the implementation 

of European policies in Greece, having an impact on the way the country responds to 

European requirements. 

 

Key - words: Europeanisation, harmonisation, reform, veto players, Water Framework 

Directive, water resources. 
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Δςσαπιζηίερ 

Με ην πέξαο ηεο παξνχζαο ηειηθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια πξσηίζησο λα επραξηζηήζσ ηνλ 

επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ θ. Άξε Αιεμφπνπιν, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη Δηζεγεηή ζηελ ΔΓΓΑ, γηα ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζε θαη ηηο θαίξηεο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο απηήο ηεο κειέηεο. 

Δπίζεο, επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηηο πνιχ ρξήζηκεο ζπλεληεχμεηο πνπ κνπ παξαρψξεζαλ 

ηνπο θ.θ. Ιάθσβν Γθαλνχιε, Δηδηθφ Γξακκαηέα Τδάησλ, Αλδξέα Αλδξεαδάθε θαη 

Κσλζηαληίλν Σξηάληε, νη νπνίνη δηεηέιεζαλ Δηδηθνί Γξακκαηείο Τδάησλ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, θαζψο θαη ην ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο θ. Πέηξν Βαξειίδε. 

Σέινο, πιεζηάδνληαο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ καο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζην ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ΚΓ‟ 

Δθπαηδεπηηθήο εηξάο γηα ηελ ακέξηζηε θηιηθή ηνπο ππνζηήξημε. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σν λεξφ απνηειεί δσηηθφ αγαζφ, απαξαίηεην γηα θάζε κνξθή δσήο, γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνκέσλ φπσο ε 

γεσξγία, ε αιηεία, ε ελέξγεηα θαη ε βηνκεραλία. Καζψο ην λεξφ είλαη έλαο αλαλεψζηκνο 

αιιά πεξηνξηζκέλνο πφξνο ελψ νη αλάγθεο δήηεζεο είλαη δηαξθψο απμαλφκελεο, ε 

αλεπάξθεηα λεξνχ ήδε βηψλεηαη σο πξφβιεκα ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Καη‟ 

επέθηαζε, κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα είλαη ε αλάγθε 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

δηαθξαηηθψλ πδαηηθψλ πφξσλ, ελψ παξάιιεια ηίζεληαη δεηήκαηα γεσπνιηηηθήο, 

αζθάιεηαο θαη εζληθήο θπξηαξρίαο. ην πιαίζην απηφ έρεη αλαπηπρζεί σο λέν πεδίν ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο ε ιεγφκελε δηπισκαηία ηνπ λεξνχ ή πδξνδηπισκαηία.  

Η Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), θαηαλνψληαο φηη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή 

πδάησλ μεπεξλνχλ ηα εζληθά ζχλνξα θαη φηη απαηηείηαη ζπληνληζκέλε δξάζε κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο, 

έρεη εθδψζεη ζεηξά ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ, κε βαζηθφηεξν ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα 

ηα Ύδαηα (2000/60/ΔΚ). 

Πέξαλ ηεο δηαρξνληθήο θαη πνιχπιεπξεο ζεκαζίαο ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα, ε 

εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηελ Διιάδα απνηειεί κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε γηα ηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ ζηε ρψξα καο. Μέζσ απηήο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ 

πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απνξξένπλ σο ππνρξέσζε ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο ζην επξσπατθφ νηθνδφκεκα. Η έγθαηξε θαη επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ εμαθνινπζεί εμάιινπ θαη ζήκεξα λα απνηειεί θχξην 

δεηνχκελν γηα ηε ρψξα καο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. 

ην πιαίζην απηφ, κε ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε ζπκβνιή ζηελ απνηίκεζε ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ 

ελαξκφληζε ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ θαη ε αλάδεημε, κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ, ησλ θχξησλ παξαγφλησλ θαη δξψλησλ πνπ είηε 

ελζαξξχλνπλ είηε εκπνδίδνπλ ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα 

καο. 

Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα: 
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 Ο ξφινο ηεο ΔΔ σο παξάγνληα κεηαξξχζκηζεο ησλ εγρψξησλ πνιηηηθψλ. 

 Οη εγρψξηνη παίθηεο αξλεζηθπξίαο (veto players) πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηε 

δηακφξθσζε, φζν θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελσζηαθνχ θαη ηνπ εγρψξηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εληφο 

ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εκπιεθφκελνη παίθηεο θαη ε αιιειφδξαζε 

κεηαμχ ζεζκψλ θαη παηθηψλ. 

 Η κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα ζηελ 

Διιάδα θαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο παξαηεξνχκελεο πζηέξεζεο. 

Μεζνδνινγηθά, ε εξγαζία ζηεξίρηεθε ζηελ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη 

μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο ζρεηηθά αθελφο κε ηηο ππάξρνπζεο 

ζεσξίεο γηα ηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο ΔΔ θαη αθεηέξνπ κε ηελ 

πνιηηηθή γηα ηα χδαηα. Παξάιιεια, κειεηήζεθε ην επξσπατθφ θαη εγρψξην λνκηθφ 

πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα, θαζψο θαη ε ζρεηηθή λνκνινγία θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο. Αλαδεηήζεθαλ, επίζεο, νη ζέζεηο θπβεξλεηηθψλ θαη 

εμσθπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ θαη νκάδσλ πίεζεο, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ ζε 

πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο θαη θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ, εθζέζεηο, 

κειέηεο θ.ιπ. εκαληηθφ εξγαιείν θαηά ηε θάζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ ήηαλ επίζεο ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ κε ηνλ ζεκεξηλφ θαη ηνπο 

δηαηειέζαληεο Δηδηθνχο Γξακκαηείο Τδάησλ, θαζψο θαη κε ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

Σέινο, ε δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε: 

ην Κεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ εμεπξσπατζκνχ 

θαη εηδηθφηεξα νη κεραληζκνί ηνπ, νη εγρψξηνη κεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο ηεο αιιαγήο 

θαη ε πηζαλή έθβαζή ηνπ. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε ζεσξία ησλ αξλεζίθπξσλ παηθηψλ 

σο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε ηνπ εμεπξσπατζκνχ. ηφρνο είλαη, ππφ ην 

πξίζκα ησλ αλσηέξσ ζεσξηψλ, λα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ε πεξίπησζε ηνπ 

εμεπξσπατζκνχ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα. 

ην Κεθάιαην 3 πεξηγξάθεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηα 

χδαηα. Η αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα 2000/60/ΔΚ, ε 

νπνία απνηειεί ην ζεκέιην ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, 

θαη πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη ηεο θαη νη δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 
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ην Κεθάιαην 4 αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα ζηελ Διιάδα θαη 

εηδηθφηεξα ην λνκηθφ θαζεζηψο πξηλ απφ ηελ Οδεγία, ε ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία θαη 

νη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε, θαζψο θαη ηα ειιείκκαηα θαη 

νη θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο κέρξη ζήκεξα. Η ελ ιφγσ αλάιπζε δελ εμαληιεί ην ζχλνιν ησλ 

παξακέηξσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα, αιιά επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην δήηεκα ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε επίπεδν ιεθαλψλ απνξξνήο 

πνηακψλ, ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα ηεο Οδεγίαο. 

ην Κεθάιαην 5 επηρεηξείηαη ε εξκελεία ησλ παξαηεξνχκελσλ ειιεηκκάησλ θαη 

θαζπζηεξήζεσλ ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα θαη ν 

εληνπηζκφο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο πζηέξεζεο, κέζα απφ ηε 

δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ηνπ ξφινπ ησλ εγρψξησλ δξψλησλ θαη εηδηθφηεξα ηεο 

θπβέξλεζεο, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηνπ ηΔ, θαζψο θαη ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ.  

Σν Κεθάιαην 6 πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξαζκαηηθά ζρφιηα, ζηα νπνία ζπλνςίδνληαη, 

κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ πξίζκα πνπ αλαιχζεθε λσξίηεξα, ε έθβαζε ηνπ 

εμεπξσπατζκνχ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα θαη νη δξψληεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο εγρψξηνπο παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ έθβαζε απηή. 
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2. ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΔΓΥΧΡΙΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΔΔ: 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 

2.1 Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 

Μηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΔΔ είλαη φηη ηα εγρψξηα πνιηηηθά θαη λνκηθά 

ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ εμεπξωπαΐδνληαη, θαζψο νη εγρψξηεο πνιηηηθέο ηνπο 

πξνζαλαηνιίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο κηα επξσπατθή θαηεχζπλζε. Σν εχξνο 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απηνχ θαη ηεο ζπλδεφκελεο κε απηφλ εγρψξηαο πξνζαξκνγήο 

πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο πνηθίιιεη αλά ηνκέα 

πνιηηηθήο (Nugent, 2012). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

πνπ ζπληειείηαη είλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νη εγρψξηνη δξψληεο 

αζθνχλ επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, ελψ παξάιιεια 

επεξεάδνληαη θαη νη ίδηνη απφ απηέο
1
. ην πιαίζην απηφ, νη δηαδηθαζίεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο ζε ελσζηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δχν μερσξηζηέο αιιά 

παξάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζπλδένληαη, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξνχλ ηε δηθή ηνπο 

ελδνγελή δπλακηθή (Heritier, 2001a).  

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ εγρψξησλ πνιηηηθψλ ζην 

πιαίζην ηεο ΔΔ θαη λα επηηεπρζεί ζηε ζπλέρεηα κηα νινθιεξσκέλε απνηίκεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηα χδαηα ζηε ρψξα καο, θξίλεηαη ρξήζηκε ζε 

πξψηε θάζε ε αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εμεπξσπατζκνχ θαη ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ησλ εκπιεθφκελσλ δξψλησλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν. 

 

2.2 Σο θευπηηικό πλαίζιο ηος εξεςπυπαφζμού 

Η βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηνλ εμεπξσπατζκφ επηδηψθεη λα δψζεη απάληεζε ζε 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηξξνή ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηα πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη εηδηθφηεξα εάλ ε επηξξνή απηή είλαη νκνηφκνξθε 

ζηα θξάηε κέιε ή εάλ ηειηθά νη δηαθνξεηηθέο εγρψξηεο πνιηηηθέο δνκέο δηαθνξνπνηνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ εμεπξσπατζκνχ, θαζψο θαη θαηά πφζν ηειηθά ε ΔΔ έρεη αιιάμεη 

ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο δνκέο θαη ηε δεκφζηα πνιηηηθή ζηα θξάηε κέιε θαη κε πνηνπο 

κεραληζκνχο (Radaelli, 2000). 

                                                           
1
 Γηα πεξαηηέξσ κειέηε, βι. αλάκεζα ζε άιια: Παζζάο, Α. (2012) Η εζληθή δεκόζηα δηνίθεζε ζηελ 

επξωπαϊθή ελωζηαθή πνιηηηθή δηαδηθαζία. Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε, παλνχ, Κ. (2001) Ειιεληθή 

Δηνίθεζε θαη Επξωπαϊθή Οινθιήξωζε. Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. 



12 
 

Ωο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ εμεπξσπατζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Radaelli ν φξνο 

απηφο ζπλίζηαηαη ζε δηαδηθαζίεο νηθνδφκεζεο, δηάρπζεο θαη ζεζκνπνίεζεο ηππηθψλ θαη 

άηππσλ θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ, παξαδεηγκάησλ πνιηηηθήο, ηξφπσλ δξάζεο (ways of 

doing things), θνηλψλ αληηιήςεσλ θαη λνξκψλ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη θαη 

ζπλνκνινγνχληαη πξψηα ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη ζε εζληθφ 

επίπεδν δηαιφγνπ, πνιηηηθψλ δνκψλ θαη δεκφζησλ πνιηηηθψλ (Radaelli, 2000). 

Υξήζηκε είλαη ζην ζεκείν απηφ ε κειέηε ησλ κεραληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε ηνλ Knill (2002), ππάξρνπλ 

ηξεηο κεραληζκνί ηνπ εμεπξσπατζκνχ: ε ζεζκηθή ζπκκφξθσζε (institutional 

compliance), ε αιιαγή ησλ εγρψξησλ δνκψλ επθαηξηψλ (changing domestic opportunity 

structures) θαη ε πιαηζίσζε ησλ εζληθψλ πεπνηζήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ (framing 

domestic beliefs and expectations).   

Αλαιπηηθφηεξα, ε ζεζκηθή ζπκκφξθσζε αλαθέξεηαη ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ 

πεξηγξάθνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ κνληέιν πνπ πξέπεη λα εηζαρζεί ζην εζληθφ 

επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πην ζθιεξό απφ ηνπο ηξεηο κεραληζκνχο, θαζψο ηα θξάηε 

κέιε έρνπλ πνιχ πεξηνξηνζκέλε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο 

αιιαγήο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεραληζκψλ είλαη νη Καλνληζκνί ηεο ΔΔ, νη νπνίνη 

κεηαθέξνληαη απηνχζηνη ζε εζληθφ επίπεδν, θαη νη Οδεγίεο, νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζην 

εζληθφ δίθαην αθήλνληαο πεξηζψξηα ζηα θξάηε κέιε σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

αιιά δεζκεχνληάο ηα σο πξνο ην απνηέιεζκα. Ο δεχηεξνο κεραληζκφο είλαη ζρεηηθά πην 

ήπηνο θαη είλαη ε αιιαγή ησλ εγρψξησλ δνκψλ επθαηξηψλ. Αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ πξνο ηελ αιιαγή ηεο θαηαλνκήο ηζρχνο κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

θνξέσλ, κε απνηέιεζκα λα αιιάδνπλ νη ζεζκηθέο δνκέο θαη λα δεκηνπξγνχληαη λέεο 

επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή λέσλ δξψλησλ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

πινπνίεζεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα, ιφγσ ησλ επθαηξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο ΔΔ. Σέινο, ν πην ήπηνο κεραληζκφο είλαη ε πιαηζίσζε ησλ εζληθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο ηεο ΔΔ, φπσο ε δηάρπζε 

ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνίεο κεηαβάιινπλ ηνλ ηξφπν 

θαηαλφεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ απφ ηνπο εζληθνχο θνξείο 

(Λαδή, 2007).  
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Ωζηφζν, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη αλσηέξσ κεραληζκνί θαηαθέξλνπλ λα πξνθαιέζνπλ ή 

φρη κεηαξξπζκίζεηο πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ηαρχηεηα θαη ην βαζκφ πινπνίεζεο ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο. εκαληηθή παξάκεηξνο σο πξνο ηελ επηηπρία ηεο κεηαξξχζκηζεο ελφο 

ηνκέα πνιηηηθήο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε πξηλ απφ ηε κεηαξξχζκηζε 

αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ζην θξάηνο κέινο θαη νη εγρψξηεο δνκέο, δηαδηθαζίεο θαη 

πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ελζσκαησζεί ε κεηαξξχζκηζε ηαηξηάδνπλ
2
 κε ηηο 

αληίζηνηρεο επξσπατθέο. Δηδηθφηεξα, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφθιηζε ηεο ππάξρνπζαο 

εγρψξηαο πνιηηηθήο απφ ηελ πξνο ελζσκάησζε ελσζηαθή, ηφζν πην εθηελήο είλαη ε 

κεηαξξχζκηζε πνπ πξέπεη λα ζπληειεζηεί. Η ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ λα εθαξκφζνπλ ηε κεηαξξχζκηζε θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ζηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη απφ ηηο 

πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ δξψλησλ (Heritier, 2001b).  

Πεξαηηέξσ, ε Schmidt ππνζηεξίδεη φηη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο 

επξσπατθέο πνιηηηθέο ζρεηίδεηαη κε πέληε κεζνιαβεηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε κεηαξξχζκηζε. Ο πξψηνο είλαη ε νηθνλνκηθή εππάζεηα (economic vulnerability) θαη 

ζπλδέεη ηελ αιιαγή κε ηελ παξνπζία νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη ηα 

θξάηε είλαη πην δεθηηθά ζηελ αιιαγή φηαλ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθή θξίζε. Ο 

δεχηεξνο κεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο είλαη ε πνιηηηθή ζεζκηθή δπλαηφηεηα (political 

institutional capacity) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ λα 

επηβάιινπλ ή λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο αιιαγέο. Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ε πνιηηηθή 

θιεξνλνκηά (policy legacies) θαη αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αιιαγέο θαη ηηο 

παγησκέλεο πνιηηηθέο θαη ζεζκνχο ηνπ παξειζφληνο. Ο ηέηαξηνο κεζνιαβεηηθφο 

παξάγνληαο είλαη νη πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο (policy preferences) ησλ θνξέσλ θαη θαηά 

πφζν κηα αιιαγή είλαη ζπκβαηή κε απηέο. Σέινο, ν πέκπηνο κεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο 

είλαη ν ιφγνο (discourse) κε ηελ έλλνηα ηεο δπλαηφηεηαο αιιαγήο ησλ πξνηηκήζεσλ 

κέζσ ηεο κεηαβνιήο ησλ αληηιήςεσλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή εππάζεηα θαη ηελ 

πνιηηηθή θιεξνλνκηά (Schmidt, 2002). 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιεξέζηεξε ε αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

εμεπξσπατζκνχ, ρξήζηκε είλαη ε αλαθνξά ζηελ πηζαλή ηειηθή ηνπ έθβαζε. Καηά ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο, νη πηζαλφηεηεο ζπλνςίδνληαη θπξίσο ζηηο εμήο ηξεηο: α) 

                                                           
2
 Οη Knill θαη Lenschow (2001) θαη Risse, Cowles θαη Caporaso (2001) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

“goodness of fit”. 
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αδξάλεηα, β) απνξξφθεζε, κεηαιιαγή ή ζχγθιηζε θαη γ) πεξηθνπή ή απφθιηζε. Η 

αδξάλεηα αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε αιιαγήο 

ζε εζληθφ επίπεδν θαη παξαηεξείηαη φηαλ έλαο απφ ηνπο πέληε κεζνιαβεηηθνχο 

παξάγνληεο αληηηίζεηαη ζηελ αιιαγή. Η δεχηεξε πηζαλή έθβαζε είλαη ε ζχγθιηζε. Η 

Schmidt θαη ν Radaelli ηε δηαρσξίδνπλ ζε δχν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εθβάζεηο: ηελ 

απνξξφθεζε θαη ηε κεηαιιαγή, αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ηελ έληαζε ηεο αιιαγήο. 

Σέινο, ε ηξίηε πηζαλή έθβαζε είλαη ε απφθιηζε ή πεξηθνπή θαηά ηνλ Radaelli. Η 

έθβαζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζηξεςηκφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εμεπξσπατζκνχ 

(Λαδή, 2007). 

 

2.3 Γπώνηερ, θεζμοί και αποηελέζμαηα: Η θευπία ηυν απνηζίκςπυν  παικηών 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε πνιηηηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο ΔΔ είλαη 

αλνηρηή ζηε ζπκκεηνρή πνιιψλ παξαγφλησλ θαη δξψλησλ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ 

έθβαζε ηεο εθάζηνηε κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη 

ρξήζηκε ε αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. Καηαξράο, νη δξψληεο 

έρνπλ έλα ζαθέο ζχλνιν πξνηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα επηζπκεηά γη‟ απηνχο 

απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ζην κέγηζην 

βαζκφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, επηιέγνπλ ηχπνπο δξάζεο ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλφινπ ηππηθψλ θαη άηππσλ ζεζκηθψλ πεξηνξηζκψλ, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ ιακβάλνληαη νη ζπιινγηθέο απνθάζεηο. Οη δεκφζηεο πνιηηηθέο απνξξένπλ απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε απηή κεηαμχ ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ δξψλησλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ. Καζψο ηφζν νη πξνηηκήζεηο, φζν θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην, κεηαβάιινληαη 

ζπλερψο, ε πνιηηηθή απνηειεί κηα ελ εμειίμεη δηαδηθαζία. Ωζηφζν, θάπνηνη δξψληεο 

έρνπλ πάληνηε θίλεηξν λα απνηξέπνπλ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ status quo (Hix, 

2009).  

Οη δξψληεο απηνί, νη ιεγφκελνη αξλεζίθπξνη παίθηεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία πνπ 

αλέπηπμε ν Γ. Σζεκπειήο, είλαη κνλνπξφζσπα ή ζπιινγηθά ππνθείκελα ησλ νπνίσλ ε 

ζπλαίλεζε είλαη αλαγθαία γηα λα επέιζεη κηα αιιαγή πνιηηηθήο, είηε ιφγσ ηνπ ξφινπ 

πνπ έρνπλ ζχκθσλα κε ην χληαγκα, είηε ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. Κάζε πνιηηηθφ ζχζηεκα έρεη έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ παηθηψλ 

αξλεζηθπξίαο, κε ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη κε νξηζκέλν 

βαζκφ εζσηεξηθήο ζπλνρήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία 
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ράξαμεο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

αξλεζίθπξσλ παηθηψλ, κεηψλεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθιηζε θαη απμάλεηαη ε εζσηεξηθή 

ζπλνρή ηνπο, ηφηε ε ζηαζεξφηεηα πνιηηηθήο εληζρχεηαη, θαζίζηαηαη δειαδή 

δπζθνιφηεξε ε αιιαγή ηνπ status quo (Tsebelis, 2002).  

Οη αλσηέξσ παξαδνρέο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ, θαζψο 

ππάξρεη κηα ζεηξά δξψλησλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, φπσο νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, νη 

ππεξεζληθνί ζεζκνί, ηα πνιηηηθά θφκκαηα ζην εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, νη 

γξαθεηνθξάηεο ζηε δηνίθεζε ηεο ΔΔ θαη ζηηο εζληθέο δηνηθήζεηο, νη νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ θαη νη κεκνλσκέλνη ςεθνθφξνη, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ ζπκκεηέρνληαο ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία (Hix, 2009). 

Παξάιιεια, ε ζεσξία ησλ παηθηψλ αξλεζηθπξίαο είλαη ρξήζηκε σο ζεσξεηηθφ εξγαιείν 

αλάιπζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ζε εγρψξην επίπεδν ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ απνθαζίδνληαη ζε επίπεδν ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε έιιεηκκα πινπνίεζεο. 

Παξαηεξείηαη θαηαξράο φηη ε δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο κηαο πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη 

δχν δηαθξηηά ζηάδηα εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηελ ηειηθή έθβαζή ηεο: απηφ ηεο ιήςεο ηεο 

αξρηθήο απφθαζεο θαη απηφ ηεο πινπνίεζεο. Μηα κεηαξξχζκηζε νξίδεηαη σο επηηπρήο 

φρη φηαλ ςεθίδεηαη ε πξσηνγελήο λνκνζεζία, αιιά φηαλ νινθιεξψλνληαη θαη ηα 

πξνβιεπφκελα δεπηεξνγελή λνκνζεηηθά κέηξα θαη ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία φια ηα λέα 

εξγαιεία πνιηηηθήο (Αιεμφπνπινο, 2004). Οη αξλεζίθπξνη παίθηεο εκθαλίδνληαη θαη 

ζηα δχν παξαπάλσ ζηάδηα θαη νη θπξηφηεξνη απφ απηνχο ζε εγρψξην επίπεδν είλαη ε 

θπβέξλεζε, νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ, ε δηθαηνζχλε θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε. 

Παξάιιεια, κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο εληζρχνπλ ή κεηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα επηξξνήο 

ηνπο. 

Ξεθηλψληαο κε ην ξφιν ηεο θπβέξλεζεο, ζε πξψηε θάζε έρεη ζεκαζία αλ πξφθεηηαη γηα 

κνλνθνκκαηηθή θπβέξλεζε ή θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε 

κνλνθνκκαηηθήο θπβέξλεζεο, ε ηειεπηαία ζπληζηά ηνλ θχξην πνιηηηθφ δξψληα, θαζψο ε 

θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ ηεο αηδέληαο ζηε 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία θαη επνκέλσο ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη αιιαγέο ζην status quo 

(Tsebelis, 2002). Ωζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε θπβέξλεζε, σο κνλαδηθφο δξσλ, ζα 

εκπιαθεί νπσζδήπνηε ζηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία. εκαληηθή παξάκεηξνο είλαη 

νη πξνηηκήζεηο ηεο θπβέξλεζεο λα ζηξέθνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε αιιαγήο κηαο 

πνιηηηθήο θαη παξάιιεια πξέπεη λα ππάξρεη πςειφο βαζκφο πξνζήισζήο ηεο ζηε 
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κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ζπιινγηθνχ δξψληα 

φπσο είλαη ε θπβέξλεζε, ζεκαληηθή είλαη θαη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ θπβεξλψληνο 

θφκκαηνο, δειαδή ν βαζκφο ζχγθιηζεο απφςεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, θαζψο αθφκε θαη 

αλ ε εγεζία επηζπκεί ηε κεηαβνιή ηνπ status quo, ηπρφλ εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

πξνηηκήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο απνθιίλνληεο εζσηεξηθνί παξάγνληεο αξλεζηθπξίαο 

(Αιεμφπνπινο, 2004).  

Καηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, ζεκαληηθή κεηαβιεηή απνηειεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο, θαζψο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ηφζν κεηψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα ζπλέρηζεο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Παξάιιεια, νη ζπρλέο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε 

ηεο θπβέξλεζεο νδεγνχλ πνιιέο θνξέο ζε αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ. Αθφκε θαη ζε 

κεγάιεο θιίκαθαο κεηαξξπζκίζεηο, φηαλ ν ρξνληθφο νξίδνληαο πινπνίεζεο μεπεξλά ηνλ 

πνιηηηθφ θχθιν θαη ηαπηφρξνλα ε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε δηαθσλεί κε ηελ 

αθνινπζνχκελε κεηαξξχζκηζε, ηφηε ελδέρεηαη είηε ηειηθά λα δηαηεξεζεί ην status quo, 

είηε λα ππάξμεη νξηαθή κεηαβνιή ηνπ (Αιεμφπνπινο, 2004). 

Οη νκάδεο ζπκθεξφλησλ, π.ρ. εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο, εξγαηηθά ζπλδηθάηα, 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, πεξηβαιινληηθέο νκάδεο θ.ά., ζρεκαηίδνληαη γηα λα 

πξνσζήζνπλ ή λα πξνζηαηεπφζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπο ζηελ πνιηηηθή 

δηαδηθαζία (Hix, 2009). Παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ηνπο 

ζπληζηνχλ αθελφο ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ν βαζκφο δηάρπζεο ηνπ 

θφζηνπο-νθέινπο απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

θφζηνπο-νθέινπο ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν, ελψ ε δηάρπζή ηνπ σο αληηθίλεηξν γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ νκάδσλ (Αιεμφπνπινο, 2004). 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο δηθαηνζχλεο, ιακβάλεηαη θαηαξράο σο παξαδνρή φηη 

ην χληαγκα θαη νη λφκνη απνηεινχλ αλνινθιήξσηα ζπκβφιαηα θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 

δηθαζηήξηα, σο ππεχζπλνη δξψληεο γηα ηελ επηβνιή ησλ δηαηάμεψλ ηνπο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαθχγνπλ ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα δηακνξθψλνληαο 

απνηειέζκαηα πνιηηηθήο πέξαλ ηεο πξφζεζεο ησλ λνκνζεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη 

πξνηηκήζεηο ησλ δηθαζηψλ θαη νη δηθαζηηθέο θξίζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

πξνηηκήζεηο απηέο ζπληζηνχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο κηαο δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο (Hix, 2009). Ωζηφζν, ν ξφινο ηνπο σο 

παξαγφλησλ αξλεζηθπξίαο γίλεηαη εκθαλήο φρη θαηά ηελ εξκελεία θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ, θαζψο νη απνθάζεηο ηνπο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα 

ππεξθεξαζηνχλ κε ηελ έθδνζε λέαο λνκνζεζίαο, αιιά θαηά ηνλ έιεγρν 
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ζπληαγκαηηθφηεηαο, θαζψο ν έιεγρνο απηφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηάξγεζε ηνπ 

λφκνπ (Tsebelis, 2002).  

Άιιεο παξάκεηξνη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα επηξξνήο ησλ δηθαζηεξίσλ είλαη ε 

πηζαλφηεηα ζέζπηζεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ, θαζψο 

θαη ν βαζκφο πιεξνθφξεζεο πνπ δηαζέηνπλ νη λνκνζέηεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ δηθαζηεξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα ζέζπηζεο λέαο 

λνκνζεζίαο θαη παξάιιεια απνθηψληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή δξάζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ηφζν πεξηνξίδεηαη ε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. Απφ ηελ άιιε, ηα 

δηθαζηήξηα έρνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα φηαλ ππάξρνπλ πνιινί παίθηεο αξλεζηθπξίαο 

πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηηο αιιαγέο ζηηο εξκελείεο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

πνιηηηθέο παξαηάμεηο (Hix, 2009). 

Η ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο αξλεζίθπξνπ δξψληα εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ 

απηνλφκεζήο ηεο απφ ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο. Ωο πξνο ηε δχλακε πξνψζεζεο ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ επηηειηθψλ θπξίσο ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαηά ηελ 

παξαγσγή κηαο πνιηηηθήο, απηή πεγάδεη απφ ηε καθξνρξφληα παξακνλή ηνπο ζε έλα 

αληηθείκελν πνιηηηθήο, ηελ θαηνρή πείξαο θαη εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθφξεζεο πάλσ ζε 

απηφ, θαζψο θαη απφ ηε δεκηνπξγία δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε εκπιεθφκελνπο θνξείο ή 

δηθαζηηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο. Καηά ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο, ηα επηηειηθά 

αιιά θαη κεζαία ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ζπληεξεηηθά σο πξνο ηηο 

δξαζηηθέο αιιαγέο. Δμάιινπ, απνηειεί θπζηθή ηάζε ηεο δηνίθεζεο ε αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζε κεηαξξπζκίζεηο, θαζψο απηέο πξνυπνζέηνπλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο κε αβέβαηα γη‟ απηήλ απνηειέζκαηα (Αιεμφπνπινο, 2007).  

Η δηάδξαζε κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο 

κεηαξξχζκηζεο κπνξεί λα αλαιπζεί σο παίγλην δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ σο εμήο: ε πξψηε 

θάζε ε δηνίθεζε θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηελ πηζηή εθαξκνγή θαη ηελ 

παξέθθιηζε απφ ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Δθφζνλ επηιέμεη ηελ 

παξέθθιηζε, ζηε ζπλέρεηα ε θπβέξλεζε πξέπεη λα επηιέμεη εάλ ζα απνδερζεί ηελ 

παξέθθιηζε ή ζα ηε δηνξζψζεη κε επαλαλνκνζέηεζε. Η απφθαζε απηή ηεο θπβέξλεζεο 

εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο, απφ 

ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηα πεπξαγκέλα ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη απφ ην 

θφζηνο επαλαλνκνζέηεζεο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ αλάγθε επεμεξγαζίαο ελφο λένπ 

ιεπηνκεξέζηεξνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ζηελ ελδερφκελε δηθαζηηθή εκπινθή, θαζψο θαη ζηελ 



18 
 

αλάγθε αλαδήηεζεο ζπκκαρηψλ ππνζηήξημεο ηεο λέαο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο 

(Αιεμφπνπινο, 2007). 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη σο γεληθή παξαηήξεζε φηη ε πξνζζήθε ελφο λένπ παίθηε 

αξλεζηθπξίαο δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα επεξεάζεη ηε ζηαζεξφηεηα ή ην απνηέιεζκα 

ηεο πνιηηηθήο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ζπρλά θάπνηνη δξψληεο απνξξνθώληαη
3
 απφ ηνπο 

άιινπο παίθηεο αξλεζηθπξίαο, δειαδή νη ζέζεηο ηνπο βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηηο 

ζέζεηο ησλ άιισλ παηθηψλ αξλεζηθπξίαο θαη επνκέλσο δελ επεξεάδνπλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο (Tsebelis, 2002).  

πλνςίδνληαο, παξαηεξείηαη φηη κηα ζεηξά απφ εκπιεθφκελνπο δξψληεο ζε έλαλ ηνκέα 

πνιηηηθήο επεξεάδνπλ ηφζν ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, φζν θαη ηελ πινπνίεζε κηαο 

κεηαξξχζκηζεο, ιεηηνπξγψληαο σο ελ δπλάκεη αξλεζίθπξνη παίθηεο. Ο βαζκφο επηξξνήο 

ηνπο είλαη ζπλάξηεζε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ είηε εζσηεξηθψλ, φπσο ε εζσηεξηθή 

ηνπο ζπλνρή, είηε εμσηεξηθψλ, φπσο ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη νπνίνη έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ή ηελ απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπο. Δπηπιένλ, ν ξφινο ηνπο 

εληζρχεηαη ζε πεξίπησζε ζπγθξφηεζεο ζπκκαρηψλ κεηαμχ ηνπο κε ηηο νπνίεο ηάζζνληαη 

θαηά ησλ επηρεηξνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε επηηπρήο ή κε 

έθβαζε κηαο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δξάζε 

ηνπο. 

 

  

                                                           
3
 Πξφθεηηαη γηα ην ιεγφκελν «θαλφλα απνξξφθεζεο» (absorption rule) θαηά ηνλ Σζεκπειή (2002). 
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3. ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΓΑΣΑ 

3.1 Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 

Η επξσπατθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ εθθηλεί απφ ηε δεθαεηία 1970 κε ηελ 

έθδνζε κηαο ζεηξάο απφ λνκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ αξρηθά ηελ αληηκεηψπηζε 

ζεκάησλ πγείαο θαη ζηε ζπλέρεηα θπξίσο κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηνκέσλ θαηαλάισζεο λεξνχ, φπσο ηεο γεσξγίαο, ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ησλ λνηθνθπξηψλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014). Με ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηελ πξφνδν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην ελ ιφγσ πεδίν θαηέζηε νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε επίπεδν ΔΔ. 

 

3.2 Η Οδηγία Πλαίζιο για ηα Ύδαηα  

H Οδεγία 2000/60/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο ησλ πδάησλ», ή αιιηψο Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (ΟΠΤ) αληηθαηέζηεζε 

ελ κέξεη ηελ πιεζψξα πξνγελέζηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

ην πιαίζην ηεο ΟΠΤ ην λεξφ αλαγλσξίδεηαη φρη σο εκπνξηθφ πξντφλ, αιιά σο θπζηθή 

θιεξνλνκηά πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα ηπγράλεη αλάινγεο κεηαρείξηζεο. ηε 

ζπλέρεηα, ε Οδεγία ζέηεη ζαθείο θαη κεηξήζηκνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη 

θπξίσο ηελ επίηεπμε, κέρξη ην 2015, θαιήο νηθνινγηθήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) θαη 

ρεκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηελ απνηξνπή ηεο πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο φισλ ησλ πδάησλ 

(επηθαλεηαθψλ, ππφγεησλ θαη παξάθηησλ) ηεο Δπξψπεο. Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο, ζθνπφο ηεο είλαη ε ζέζπηζε ελφο πιαηζίνπ, ην νπνίν: 

 λα απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε, λα πξνζηαηεχεη θαη λα βειηηψλεη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ,  

 λα πξνσζεί ηε βηψζηκε ρξήζε ηνπ λεξνχ βάζεη καθξνπξφζεζκεο πξνζηαζίαο 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, 

 λα εληζρχεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, κεηαμχ άιισλ κε 

εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ησλ απνξξίςεσλ, εθπνκπψλ θαη 

δηαξξνψλ νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο, 

 λα δηαζθαιίδεη ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ 

θαη λα απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ ξχπαλζή ηνπο θαη 
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 λα ζπκβάιιεη ζην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζίεο. 

Η ΟΠΤ απνηειεί ζηαζκφ γηα ηε βηψζηκε ρξήζε ησλ πδάησλ ζηελ Δπξψπε, θαζψο 

επηδηψθεη καθξνπξφζεζκν φθεινο, φρη µφλν γηα ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, αιιά γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ελ γέλεη. Αλαδεηθλχεη δε ηελ 

αλάγθε γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο νηθνινγηθέο 

αλάγθεο ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη δελ ζα εμαληιείηαη ζηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ 

ξχπσλ, φπσο ίζρπε ζχκθσλα κε ηε κέρξη ηφηε λνκνζεζία (WWF Διιάο, 2005). 

Η ζπνπδαηφηεξε θαηλνηνκία ηεο Οδεγίαο, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ εηζεγεηηθή 

έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο, είλαη φηη εηζάγεη κηα λέα 

ζεψξεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη παξάιιεια απνηειεί κηα λέα 

πξφηαζε πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, 

εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ µε βάζε ηηο ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακψλ (άξζξν 3), πξνβιέπνληαο ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο απφ ηα θξάηε 

κέιε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ (ΓΛΑΠ) εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίαο (άξζξν 13). Δπηπιένλ, επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο, νξίδνληαο φηη πεξηιακβάλεη ηα εζσηεξηθά επηθαλεηαθά χδαηα (πνηακνί, 

ιίκλεο), ηα ππφγεηα χδαηα, ηα κεηαβαηηθά (δέιηα, εθβνιέο πνηακψλ) θαη ηα παξάθηηα 

νηθνζπζηήκαηα. 

Σα ΓΛΑΠ αληηζηνηρνχλ ζε πδαηηθά δηακεξίζκαηα θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηά, φπσο γηα παξάδεηγκα πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο πεξηνρήο, ζχλνςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηπηψζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε απηά, πξνζδηνξηζκφ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, νηθνλνκηθή 

αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ λεξνχ, ην πξφγξακκα ησλ κέηξσλ πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο, θαζψο θαη ην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ. Σα ζρέδηα απηά ζα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη 

απφ ηα θξάηε κέιε αλά εμαεηία. Σα ΓΛΑΠ απνηεινχλ ην θχξην κέζν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΟΠΤ. Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπο μεθηλά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ θαη αθνινπζεί ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο, ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη, ηέινο, ην πξφγξακκα ιήςεο κέηξσλ θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο. Η παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

κέηξσλ απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο πεγή πιεξνθφξεζεο, ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε 

ζχλδεζε θάζε θχθινπ ζρεδηαζκνχ κε ηνλ επφκελν (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012). ε 
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ζρέζε κε ηα δηαθξαηηθά χδαηα, πξνβιέπεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα επηδεηνχλ 

ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ κε γεηηνληθά ηξίηα θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηεο ΟΠΤ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ. 

Άιια βαζηθά ζεκεία ηεο ΟΠΤ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πδάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ άληιεζε πφζηκνπ χδαηνο (άξζξν 7), θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο πνιηηηθήο 

πδάησλ κέζσ ηεο αξρήο ηεο ζπλδπαζκέλεο πξνζέγγηζεο σο πξνο ηελ πξφιεςε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ξχπαλζεο, ε νπνία εθαξκφδεη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεγή κέζσ ηνπ 

νξηζκνχ νξηαθψλ ηηκψλ εθπνκπήο θαη πξνηχπσλ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο (άξζξν 

10). Παξάιιεια, ε Οδεγία αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά φιεο ηηο ρξήζεηο θαη ππεξεζίεο 

λεξνχ, ζπλππνινγίδνληαο ηελ αμία ηνπ λεξνχ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία, ηελ 

αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη ηελ θαηαλάισζε ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο.  

ην άξζξν 9 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάθηεζε θφζηνπο γηα ππεξεζίεο χδαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». χκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο Οδεγίαο, 

κέρξη ην 2010 ηα θξάηε κέιε ζα έπξεπε λα πξνδηαγξάςνπλ πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο ηνπ 

λεξνχ, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν γηα ηελ  απνηειεζκαηηθή  ρξήζε  ησλ  

πδάηηλσλ  απνζεκάησλ  θαη  ηελ  επίηεπμε  ησλ  πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο ΟΠΤ. Η 

ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηε ρξήζε, δηαθξίλνληάο ηε ζε βηνκεραληθή, 

αγξνηηθή, νηθηαθή, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ζην θφζηνο αλάθηεζεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο νηθείαο πεξηνρήο 

(π.ρ. ζέκαηα  πξνζβαζηκφηεηαο,  απφζηαζεο  απφ  κεηξνπνιηηηθά  θέληξα,  θ.ιπ.). Γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αλάθηεζεο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνχ ζε κηα 

ιεθάλε απνξξνήο, λα γίλεηαη ππνινγηζκφο ηνπ φγθνπ θαη ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ 

χδαηνο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζνχλ (ΟΚΔ, 2013). 

Η ΟΠΤ δίλεη επίζεο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ 

κέζσ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, ηδίσο θαηά ηελ εθπφλεζε, ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ (άξζξν 14). 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ΓΛΑΠ ε Οδεγία πξνβιέπεη ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ πξνο δηαβνχιεπζε. Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε δεκφζηα 

ζπκκεηνρή αλαδεηθλχεηαη σο νπζηαζηηθή ζπληζηψζα ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, ε 

Οδεγία δελ παξέρεη πνιιά ζηνηρεία σο πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
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πινπνίεζε ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο (π.ρ. κνξθέο θαη επίπεδν εθπξνζψπεζεο, βήκαηα, 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο). Ωο εθ ηνχηνπ, ε επηινγή ησλ κεζφδσλ πινπνίεζεο επαθίεηαη 

ζηα θξάηε κέιε θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (ΟΚΔ, 2009). 

Σέινο, ε Οδεγία θαζφξηζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο, µε ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε εηδηθψλ εξγαζηψλ. 

Δηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ ηέζεθαλ νη αθφινπζεο πξνζεζκίεο:   

Ημεπομηνία  Γπάζειρ 

Γεθέκβξηνο 2003 Μεηαθνξά ηεο νδεγίαο πιαίζην γηα ηα χδαηα ζην εζληθφ 

δίθαην κέζσ ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 24). 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακνχ θαη 

νξηζκφο δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ (άξζξν 3). 

Γεθέκβξηνο 2004 Αλάιπζε πηέζεσλ θαη επηπηψζεσλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο 

πνηακνχ θαη νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο χδαηνο (άξζξν 

5).  

Γεθέκβξηνο 2006 Καηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ (άξζξν 8). 

Γεθέκβξηνο 2008 Γεκνζίεπζε, γηα δηάζεζε ζην θνηλφ, ησλ πξνζρεδίσλ 

δηαρείξηζεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ (άξζξν 14).  

Γεθέκβξηνο 2009 Έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ιεθάλεο απνξξνήο 

πνηακνχ (άξζξν 13).  

Γεθέκβξηνο 2012 Πξφγξακκα κέηξσλ έηνηκσλ πξνο εθαξκνγή (άξζξν 11).  

Γεθέκβξηνο 2015 Δπίηεπμε θαιήο θαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη 

ππφγεησλ πδάησλ (άξζξν 4) θαη πξψηε ελεκέξσζε ηνπ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ. 

 

Πεγή ζηνηρείωλ: Επξωπαϊθή Επηηξνπή, 2009. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, εληνπίδνληαη δχν δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο. Αθελφο ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ην νπνίν είλαη 

δεζκεπηηθφ γηα ηα θξάηε κέιε, είλαη αξθεηά απαηηεηηθφ θαη αθεηέξνπ ε δηαηχπσζε ηεο 

Οδεγίαο είλαη ζε πνιιά ζεκεία αφξηζηε, θαζψο παξνπζηάδεη επηζηεκνληθέο 

κεζνδνινγίεο πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηα θξάηε κέιε ρσξίο 

επηπιένλ δηαζαθελίζεηο. εκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη κεηά ηελ έθδνζε ηεο Οδεγίαο 



23 
 

αθνινχζεζαλ ηεχρε κε ζπκπιεξσκαηηθφ εξκελεπηηθφ πιηθφ (guidance documents) 

ζρεηηθά κε κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ θαιχπηεη ε Οδεγία (ΙΟΒΔ, 2010). 

 

3.3 Δπιμέποςρ Οδηγίερ   

Η ΟΠΤ ζέηεη σο πξνυπφζεζε, γηα λα επηηεπρζεί ε θαιή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ, ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο Οδεγίεο ζρεηηθέο µε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα χδαηα (Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ απηψλ ζηε ρψξα 

καο βι. Παξάξηεκα, Πίλαθαο 1). Κάπνηεο απφ απηέο είλαη πξνγελέζηεξεο ηεο ΟΠΤ, ελψ 

άιιεο πηνζεηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα πξνο εθαξκνγή, ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο 

ΟΠΤ. Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο Οδεγίεο απηέο είλαη αλά ζεκαηηθή ελφηεηα νη εμήο 

(Stoerring, 2017): 

 Τπφγεηα χδαηα: Καζψο ηα ππφγεηα χδαηα παξέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

πφζηκνπ λεξνχ ηεο ΔΔ, ε ΟΠΤ ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ πδάησλ 

απφ θάζε είδνπο ξχπαλζε θαη πξνβιέπεη ηε ζέζπηζε δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο 

ππφγεησλ πδάησλ. ην πιαίζην απηφ, ε Οδεγία 2006/118/EΚ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ πδάησλ θαζνξίδεη εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαιήο ρεκηθήο θαηάζηαζεο, ηελ αλαγλψξηζε ζεκαληηθψλ θαη δηαξθψλ 

αλνδηθψλ ηάζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζεκείσλ έλαξμεο αλαζηξνθήο ησλ ελ ιφγσ 

ηάζεσλ. εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ηα φξηα ξχπσλ νξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, 

κε εμαίξεζε ηα ληηξηθά θαη ηα παξαζηηνθηφλα, ηα φξηα ησλ νπνίσλ έρνπλ ήδε 

νξηζηεί απφ εηδηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ. 

 Πφζηκν λεξφ: Η Οδεγία 98/83/ΔΚ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο νξίδεη ηα ζρεηηθά βαζηθά πξφηππα πνηφηεηαο. Πξνβιέπεη φηη ηα 

θξάηε κέιε νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ 

λεξνχ κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ «ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο». Η Οδεγία 

πξνβιέπεη επίζεο ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ ππνβνιή 

αλά ηξηεηία έθζεζεο ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ 

λεξνχ.  

 Ύδαηα θνιχκβεζεο: H Οδεγία 2006/7/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 

76/160/ΔΟΚ θαζνξίδεη δηαηάμεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε 

ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαη ηε ζρεηηθή 
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ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ζπκπιεξψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ΟΠΤ. Κάζε 

ρξφλν, ε Δπηηξνπή θαη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο (ΔΟΠ) 

δεκνζηεχνπλ ζπλνπηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ 

θνιχκβεζεο. 

 ηξαηεγηθέο θαηά ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ: Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ΟΠΤ θαηά 

ηεο ρεκηθήο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ πξνβιέπεηαη ε ζέζπηζε 

θαηαιφγνπ νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ. Με ηελ Οδεγία 2008/105/ΔΚ ζρεηηθά κε πξφηππα 

πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ ηξνπνπνηήζεθε 

ε Οδεγία 2000/60/ΔΚ θαη ζεζπίζηεθαλ φξηα ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεληξψζεηο 

νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο θαη άιινπο ξχπνπο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα. Με ηελ 

Οδεγία 2013/39/ΔΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 2000/60/ΔΚ θαη 

2008/105/ΔΚ φζνλ αθνξά ηηο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

ησλ πδάησλ πξνζηέζεθαλ λέεο νπζίεο ζηνλ πθηζηάκελν θαηάινγν, θαζψο θαη ε 

ππνρξέσζε ηεο Δπηηξνπήο λα θαηαξηίζεη πξφζζεην θαηάινγν νπζηψλ πνπ ζα 

παξαθνινπζνχληαη ζε φια ηα θξάηε κέιε. 

 Νηηξνξχπαλζε: Η Οδεγία 91/676 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε 

ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ηελ ππνβνιή 

απφ ηα θξάηε κέιε έθζεζεο αλά ηεηξαεηία ζηελ Δπηηξνπή, ε νπνία λα 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θψδηθεο νξζψλ γεσξγηθψλ 

πξαθηηθψλ, ηηο θαζνξηζζείζεο εππξφζβιεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε δψλεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πδάησλ, θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο. Απνηειεί βαζηθή Οδεγία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ΟΠΤ. 

 Αζηηθά ιχκαηα: Η Οδεγία 91/271/EOK γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε 

αζηηθψλ ιπκάησλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 98/15/ΔΔ, ζηνρεχεη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο απφξξηςεο 

αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ιπκάησλ απφ ηε βηνκεραλία. Η Οδεγία νξίδεη ειάρηζηα 

πξφηππα θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

απφξξηςε αζηηθψλ ιπκάησλ, εηζάγεη κεραληζκνχο ειέγρνπ γηα ηελ απφξξηςε 

ιπκαηνιάζπεο θαη απαηηεί ηελ παχζε ηεο απφξξηςήο ηεο ζηε ζάιαζζα. 

 Πιεκκχξεο: Η Οδεγία 2007/60/EΚ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πιεκκχξαο έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη πιεκκχξεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηηο 
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ππνδνκέο θαη ηελ πεξηνπζία, θαζψο αλαγλσξίδεηαη φηη κεγάια ηκήκαηα ηεο 

Δπξψπεο ζα αληηκεησπίζνπλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

θαηλνκέλσλ πιεκκχξαο ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Πξνβιέπεη ηε δηεμαγσγή 

απφ ηα θξάηε κέιε πξνθαηαξθηηθψλ αμηνινγήζεσλ έσο ην 2011, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ θαη ηηο ζρεηηθέο παξάιηεο 

πεξηνρέο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν. ηε ζπλέρεηα πξνβιέπεη ηελ θαηάξηηζε έσο 

ην 2015 ραξηψλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο θαη ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ πξφιεςε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εηνηκφηεηα. 

Σα ζρέδηα απηά ζα πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη κε ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθάλεο 

απνξξνήο πνηακνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΟΠΤ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ δξάζεσλ. 

Σέινο, ε πνιηηηθή γηα ηα χδαηα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Οδεγία Πιαίζην 2008/56/ΔΚ 

γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή ή αιιηψο Οδεγία γηα ηε ζάιαζζα, ε νπνία πηνζεηεί κηα 

ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

έρνπλ επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. ηφρνο ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο είλαη ε 

επίηεπμε θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ έσο ην 2020, ε 

ζπλερήο πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηεο θαη ε απνηξνπή ηπρφλ επηδείλσζεο. Πξφθεηηαη 

γηα ην πξψην λνκνζέηεκα ηεο ΔΔ πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Καηνρπξψλεη ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ αληίθηππν ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, 

ελζσκαηψλνληαο ηηο έλλνηεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αεηθφξνπ 

ρξήζεο. Θεζπίδεη επξσπατθέο ζαιάζζηεο πεξηθέξεηεο θαη ππνπεξηθέξεηεο εληφο ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ησλ πθηζηάκελσλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο ζάιαζζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο έσο ην 

2020, θάζε θξάηνο κέινο έπξεπε λα αλαπηχμεη έσο ην 2010 ζηξαηεγηθή γηα ηα ζαιάζζηα 

χδαηά ηνπ θαη λα ηελ αλαζεσξεί αλά εμαεηία. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε 

Οδεγία απηή θαη ε ΟΠΤ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

παξάιιεια (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015).  

 

3.4 Δκθέζειρ εθαπμογήρ ηηρ Οδηγίαρ Πλαιζίος για ηα Ύδαηα  

Μεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ΟΠΤ είλαη θαη ε δεκνζίεπζε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή εθζέζεσλ πξνφδνπ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζή ηεο (άξζξν 18). ηηο ηέζζεξηο 
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εθζέζεηο εθαξκνγήο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί κέρξη ζήκεξα
4
, αλαθέξεηαη φηη έρεη 

ζπληειεζηεί ζεκαληηθή πξφνδνο, σζηφζν απνκέλνπλ αθφκε πνιιά πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο. Παξάιιεια, παξαηεξνχληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηε κεηαθνξά θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο απφ ηα θξάηε κέιε.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε έθζεζε πξνφδνπ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007) επηζεκαίλεηαη 

φηη ειάρηζηα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κεηέθεξαλ ηελ ΟΠΤ ζηελ εζληθή ηνπο 

λνκνζεζία εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, δειαδή κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2003. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θίλεζε ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο 

δηαδηθαζίεο γηα 11 ππνζέζεηο θαη ην Γηθαζηήξην θαηαδίθαζε 5 θξάηε κέιε (Βέιγην, 

Λνπμεκβνχξγν, Γεξκαλία, Ιηαιία θαη Πνξηνγαιία), επεηδή δελ είραλ θνηλνπνηήζεη ζηελ 

Δπηηξνπή ηε κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο. Δπηπιένλ, ε πνηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ηεο Οδεγίαο 

ραξαθηεξίδεηαη ρακειή. Μεηά απφ ηε κεηαθνξά ζηελ εγρψξηα λνκνζεζία, ην επφκελν 

ζεκαληηθφ βήκα ήηαλ ν ραξαθηεξηζκφο ησλ πεξηνρψλ ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ πνηακψλ 

θαη ν νξηζκφο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα θξάηε κέιε ππέβαιαλ 

εγθαίξσο ζηελ Δπηηξνπή ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο. Ωζηφζν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε 

Δπηηξνπή θίλεζε δηαδηθαζίεο παξαβάζεσλ ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο ππνβνιήο εθζέζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, επηζεκαίλεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζνβαξέο 

πξνζπάζεηεο γηα λα επηηχρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηεο 

ΟΠΤ. 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Έθζεζεο ηνπ 2009 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2009) επηζεκαίλεηαη 

φηη φια ηα θξάηε µέιε ππέβαιαλ εθζέζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ 

παξαθνινχζεζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΟΠΤ (άξζξν 8 θαη Παξάξηεκα V), µε 

εμαίξεζε ηελ Διιάδα, ε νπνία δελ ππέβαιε έθζεζε, θαη ηε Μάιηα, ε νπνία δελ ππέβαιε 

έθζεζε γηα ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. Απφ ηελ 

άιιε, αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε ηηο ππνβιεζείζεο εθζέζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ φηη είλαη 

αλαγθαίεο νξηζκέλεο βειηηψζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ελ ιφγσ εθζέζεηο είλαη 

ζαθείο θαη εκπεξηζηαησκέλεο, πξνθεηκέλνπ ε Δπηηξνπή λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη νξζή εθηίκεζε ηεο πινπνίεζεο. Ωο παξαδείγκαηα ζαθψλ εθζέζεσλ 

αλαθέξνληαη απηέο ηεο Απζηξίαο, ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη ησλ 

Κάησ Υσξψλ.  

Η Έθζεζε ηνπ 2012 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012) εμεηάδεη εηδηθφηεξα ηα ΓΛΑΠ ηα 

νπνία ηα θξάηε κέιε φθεηιαλ λα εθπνλήζνπλ έσο ην 2009. Η Δπηηξνπή έιαβε 124 απφ 

                                                           
4
 COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670 θαη COM(2015)0120. 
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ηα 174 ΓΛΑΠ πνπ αλέκελε ζπλνιηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη 4 θξάηε κέιε (Βέιγην, 

Διιάδα, Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία) είηε δελ είραλ εγθξίλεη, είηε είραλ εγθξίλεη θαη 

ππνβάιεη κφλν νξηζκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Πνξηνγαιία αλαθέξεηαη φηη δελ είραλ εγθξηζεί νχηε ππνβιεζεί ζρέδηα πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ. Ωο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΓΛΑΠ, απφ απηήλ πξνθχπηεη φηη 

αλακέλεηαη πξφνδνο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ΟΠΤ, αιιά γηα έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ην 

2015. Απηφ νθείιεηαη ζε πηέζεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη ζην πδαηηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ θξαηψλ κειψλ, φπσο νη πδξνκνξθνινγηθέο πηέζεηο, ε ξχπαλζε θαη ε 

ππεξβνιηθή άληιεζε πδάησλ. 

Σν 2015 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015) ηθαλνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο ΟΠΤ, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έπξεπε λα δεκνζηεχζεη ην 2015 ελδηάκεζε έθζεζε ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ κέηξσλ απφ ηα θξάηε κέιε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξψηεο εθζέζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ αλέιαβαλ ηα θξάηε κέιε γηα λα εθαξκφζνπλ ηα κέηξα πνπ 

ζπλνςίδνληαη ζηα ΓΛΑΠ ηνπο. Η Διιάδα, θαζψο θαη άιιεο ρψξεο πνπ δελ είραλ 

αθφκε ππνβάιεη ή εγθξίλεη ΓΛΑΠ ην 2012, ζηε θάζε απηή ηα έρνπλ απνζηείιεη θαη ε 

αμηνιφγεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηεο ελ 

ιφγσ αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνθχπηεη φηη 

πνιιά θξάηε κέιε, αληί λα θαηαξηίδνπλ ηα θαηαιιειφηεξα θαη νηθνλνκηθψο 

απνδνηηθφηεξα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα χδαηά ηνπο ζα είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Οδεγία, εθηηκνχλ κφλν ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ηα ήδε πθηζηάκελα κέηξα ζα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΟΠΤ. Ωζηφζν, 

επηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζέγγηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δελ 

επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο. 

Ωο πξνο ηα κέρξη ηφηε γεληθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο ΟΠΤ ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ Αλαθνίλσζε ηνπ 2015 επηζεκαίλεη φηη ε Οδεγία απηή 

θαζψο θαη άιιεο Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηα χδαηα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πδάησλ ζηελ ΔΔ. Ωζηφζν, πξέπεη λα γίλνπλ πνιιά αθφκε έσο φηνπ ε 

πνηφηεηα φισλ ησλ πδάησλ λα είλαη επαξθψο ηθαλνπνηεηηθή, ιφγσ δεθαεηηψλ 

ππνβάζκηζεο θαη ζπλερηδφκελεο αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα,  

αλαθέξεηαη φηη ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο πεξίπνπ ην 50% ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο ΔΔ ήηαλ απίζαλν λα απνθηήζεη θαιή νηθνινγηθή θαηάζηαζε 
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ην 2015. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη κε πην πξφζθαηα ζηνηρεία (Grizzetti et al., 2017), 

ζχκθσλα κε ηα νπνία κφλν ην 32% ησλ πνηάκησλ πδάησλ ζηελ ΔΔ εκθαλίδεη απμεκέλε 

πηζαλφηεηα (70%) λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο θαιήο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ε πνιηηηθή γηα ηα χδαηα έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηελ Έλσζε 

λα αλαπηχμεη έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο ηνκείο πδάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη 9.000 ελεξγέο ΜΜΔ θαη πεξίπνπ 500.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε πνιηηηθή πδάησλ δελ ζπληζηά απιψο απάληεζε ζε κηα πεξηβαιινληηθή 

επηηαγή, αιιά θαη δνκηθφ ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ζηελ ΔΔ λα επηηχρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ πξάζηλε θαη ηε γαιάδηα αλάπηπμε θαη λα γίλεη 

απνδνηηθφηεξε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ πφξσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2015). 

 

3.5 Γιασείπιζη διακπαηικών ςδάηυν 

Η ζπνπδαηφηεηα ηεο απφ θνηλνχ δηαρείξηζεο ησλ δηαθξαηηθψλ πδάησλ επηζεκαίλεηαη ζε 

αξθεηά ζεκεία ηεο ΟΠΤ, δεδνκέλνπ φηη πεξίπνπ ην 50% ηνπ εδάθνπο ηεο ΔΔ βξίζθεηαη 

ζε δηαθξαηηθέο πδξνινγηθέο ιεθάλεο. Η ΟΠΤ πξνβιέπεη, ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαζπλνξηαθέο ιεθάλεο απνξξνήο, ηελ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε θξάηε εθηφο ΔΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηα ηξίηα θξάηε κε βάζε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. Η Οδεγία πξνηείλεη 

σο βαζηθφ λνκνζεηηθφ εξγαιείν ηε χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Πξνζηαζία 

θαη Υξήζε Γηαζπλνξηαθψλ Τδαηνξεπκάησλ θαη Γηεζλψλ Ληκλψλ ηνπ 1992 

(Μπιφπνπινο, Κνινθπζά, Διεπζεξηάδνπ, 2006). 

Πεξαηηέξσ, ζην θείκελν ηεο Οδεγίαο αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο δηεζλείο ζπκθσλίεο, νη 

νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο 

ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο: 

 ε χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ 

βνξεηναλαηνιηθφ Αηιαληηθφ (Παξίζη, 1992),  

 ε χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βαιηηθήο Θάιαζζαο (Διζίλθη, 1992), 

 ε χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ Θαιάζζεο (Βαξθειψλε, 1976) 

θαη ην πξσηφθνιιφ ηεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ Θαιάζζεο απφ ηε 

Ρχπαλζε απφ Υεξζαίεο Πεγέο (Αζήλα, 1980).  
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Δπηπιένλ, έρεη πξνσζεζεί απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ ε αλάπηπμε 

καθξνπεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ, φπσο ε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο ην 2009, ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Γνχλαβε ην 2011 θαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ινλίνπ  ην 

2014 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2016). 
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4. Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΤΓΑΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

4.1 Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 

Η Διιάδα ζεσξείηαη σο ρψξα κε επάξθεηα ζε πδαηηθνχο πφξνπο. Ωζηφζν, ν θπζηθφο 

πδάηηλνο πινχηνο ηεο ρψξαο έξρεηαη αληηκέησπνο κε αξθεηέο πξνθιήζεηο, ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ γεσγξαθηθψλ, θιηκαηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, θαζψο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Δηδηθφηεξα, παξά ηηο ηθαλνπνηεηηθέο 

πνζφηεηεο δηαζέζηκνπ λεξνχ, παξαηεξείηαη αλνκνηφκνξθε ρξνληθή θαη ρσξηθή 

θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ. Η δήηεζε ιακβάλεη κέγηζηεο ηηκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο γεσξγίαο, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

παξαηεξνχληαη ρακειά πνζνζηά βξνρφπησζεο. Αληίζεηα, θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

παξαηεξνχληαη κεγάια πνζνζηά βξνρνπηψζεσλ ζηε Γπηηθή Διιάδα. Αλνκνηφκνξθε 

είλαη επίζεο θαη ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλνο ζε 

πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Διιάδαο, φπνπ ζπγθξηηηθά ππάξρεη κηθξφηεξε δηαζεζηκφηεηα 

λεξνχ. Παξάιιεια, ζην βφξεην ηκήκα ηεο ρψξαο (Μαθεδνλία θαη Θξάθε) ππάξρνπλ 

δηαθξαηηθά χδαηα, ηα νπνία απνηεινχλ πεξίπνπ ην 25% ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ ηεο 

ρψξαο καο, πξνεξρφκελα απφ πεγέο γεηηνληθψλ ρσξψλ θαη άξα ππάξρεη εμάξηεζε απφ 

απηέο. Σέινο, ε εθηεηακέλε αθηνγξακκή ηεο ρψξαο επλνεί ηελ απνξξνή θξέζθνπ λεξνχ 

ζηε ζάιαζζα θαη ηελ είζνδν ζαιάζζησλ πδάησλ ζηελ ελδνρψξα. πλεπψο, παξά ηε 

ζπλνιηθά ηθαλνπνηεηηθή δηαζεζηκφηεηα πδαηηθψλ πφξσλ, ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηνρέο 

φπνπ γηα αξθεηέο εκέξεο ηνπ έηνπο ε πξνζθνξά ηνπ λεξνχ αδπλαηεί λα θαιχςεη ηε 

δήηεζε. Παξαηεξείηαη δε φηη ην πδαηηθφ απνηχπσκα ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο 

ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηα πςειφηεξα ζηνλ θφζκν (ΙΟΒΔ, 2010).  

 

4.2 Σο πλαίζιο διαμόπθυζηρ ηηρ ελληνικήρ πολιηικήρ για ηα ύδαηα 

4.2.1 Πποηγούμενο καθεζηώρ διασείπιζηρ ηυν ςδαηικών πόπυν 

Η εθαξκνγή ηεο ΟΠΤ παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο γηα ηε ρψξα καο, αθελφο 

ιφγσ ησλ αλσηέξσ ηδηαηηεξνηήησλ, νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 

πνιχπιεπξν θαη απαηηεηηθφ δήηεκα, θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο πζηέξεζεο πνπ παξνπζίαδε 

ην πξνυπάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα ζηελ Διιάδα. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ «Πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ - Δλαξκφληζε µε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000», ν κέρξη ηφηε ηζρχσλ 
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λφκνο 1739/1987 «Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ» απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

βήκα γηα ηελ επνρή ηνπ, σο έλα ζχγρξνλν πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

Όπσο αλαθέξεηαη, ν ελ ιφγσ λφκνο αληηκεηψπηδε ηελ πδαηηθή πνιηηηθή σο πξνυπφζεζε 

κηαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ ζα κεγηζηνπνηνχζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζα εμνκάιπλε ηηο αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο λεξνχ θαη ζα 

ζπλέβαιιε ζηελ αλαλέσζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Δηδηθφηεξα σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ, ν ελ ιφγσ λφκνο εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ, ηα νπνία πξνέβιεπε λα ζπληαρζνχλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη κέζσ ηεο 

δηαίξεζεο ηεο ρψξαο ζε πδαηηθά δηακεξίζκαηα. Τπεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εζληθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ήηαλ ε Γηεχζπλζε Τδαηηθνχ 

Γπλακηθνχ θαη ινηπψλ Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο 

θαη Σερλνινγίαο. Σαπηφρξνλα, γηα πξψηε θνξά ν λφκνο έζεζε ηελ πξνεγνχκελε 

δηνηθεηηθή αδεηνδφηεζε σο πξνυπφζεζε γηα φια ηα έξγα αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ. 

Ωζηφζν, ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα δελ θαηαξηίζζεθαλ, ηδίσο δηφηη δελ εθδφζεθε ην 

πξνβιεπφκελν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΠΓ), ην νπνίν ζα ξχζκηδε ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνγξακκάησλ, ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζήο ηνπο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα (Γψγνο, 

2015). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ππφινηπα πξνβιεπφκελα ΠΓ θαη ηηο Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο (ΤΑ), θαζψο κέρξη ην 2003 πνπ ζεζπίζηεθε ν επφκελνο λφκνο (Ν. 

3199/2003) πνιχ κηθξφο αξηζκφο απφ απηά είρε εθδνζεί.  

Παξάιιεια, ππήξρε πνιπδηάζπαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ε νπνία νδεγνχζε ζε αδπλακία ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο ηνπο 

(WWF Διιάο, 2005). Δηδηθφηεξα, αξκφδηεο αξρέο θαηά θαηεγνξία ρξήζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ ήηαλ: ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα ηελ αγξνηηθή ρξήζε, ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ γηα ηελ χδξεπζε εθηφο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηε ρξήζε µε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 

Σερλνινγίαο γηα ηε βηνκεραληθή θαη ηελ ελεξγεηαθή ρξήζε, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 

θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ζηηο κεηαθνξέο θ.ά.  

Δλ θαηαθιείδη, ε κε έθδνζε ηεο απαηηνχκελεο δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζρήκαηνο είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηελ επηζπκεηή θιίκαθα. πλεπψο, ε ελαξκφληζε ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ επξσπατθή Οδεγία απνηεινχζε κηα ζεκαληηθή επθαηξία 
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πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε πνιηηηθή γηα ηα 

χδαηα, ε ρξφληα απνπζία ηεο νπνίαο εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ αιιά 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο (ΟΚΔ, 2003). 

 

4.2.2 Οι μησανιζμοί ηος εξεςπυπαφζμού  

Παξαηεξείηαη θαηαξράο φηη ε επξσπατθή λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο γηα ηα 

χδαηα έρεη ηε κνξθή θπξίσο Οδεγηψλ. Όζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ 

ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, απηή κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηππηθφ λφκν, είηε κε πξάμε 

θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΓ ή ΤΑ) κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηελ Οδεγία. Δάλ ην θξάηνο κέινο δελ ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εληφο ηεο 

νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 258 

θαη 260 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) ζρεηηθά κε 

ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΓΔΔ), ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο. 

Δπηπιένλ, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο κεηαθνξάο κηαο Οδεγίαο ζην 

εζληθφ δίθαην, απηή κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα αλαπηχμεη άκεζα απνηειέζκαηα ζηελ 

εζληθή έλλνκε ηάμε, θαζψο δελ εθαξκφδνληαη πιένλ νη εζληθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη 

αληίζεηεο κε ην πεξηερφκελφ ηεο θαη παξάιιεια ελεξγνπνηνχληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ Οδεγία. πλεπψο, νη ηδηψηεο κπνξνχλ λα ηελ επηθαινχληαη ζηα 

εζληθά δηθαζηήξηα, ηα δε εζληθά δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ 

Οδεγία απηεπάγγειηα (Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο, 2013). 

Πέξα απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, ν εμεπξσπατζκφο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ 

επηηπγράλεηαη επίζεο κέζσ ηεο αηξεζηκφηεηαο γηα ηε δηνρέηεπζε ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία. Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθφο αξηζκφο έξγσλ θαη 

δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη έξγα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πνιηηηθή πδάησλ, ρξεκαηνδνηήζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ ΚΠ θαη ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ελψ ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη ζην λέν ΔΠΑ 2014-2020 (espa.gr, 2017). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, 

επηπιένλ πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ξνή ησλ πφξσλ είλαη ε ηήξεζε απφ ην θξάηνο 

κέινο ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ σο πξνο ηε δεκνζηνλνκηθή θαη, γεληθφηεξα, ηε 

καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή. Παξάιιεια, εηζάγεηαη κηα δεχηεξε κνξθή αηξεζηκφηεηαο, ε 
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εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα (ex ante conditionality), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε 

δέζκεπζε γηα ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. Μηα αθφκε λέα ζεκαληηθή θαηλνηνκία είλαη ε έκθαζε 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ε ζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, ζεζπίδεηαη έλα δηεμνδηθφηεξν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ 

δεηθηψλ, δεηθηψλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ (ΔΛΙΑΜΔΠ, 2014). ηνλ ηνκέα ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ έρεη ηεζεί σο εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα ε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ησλ επηκέξνπο ρξήζεσλ λεξνχ ζηελ αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ππεξεζηψλ λεξνχ αλά ηνκέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2000/60/EΚ θαη ε 

έγθξηζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο 

ίδηαο Οδεγίαο (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 2014). Όια ηα 

αλσηέξσ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο απζηεξφηεξνπ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ 

πιαηζίνπ πινπνίεζεο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ.  

Η επξσπατθή λνκνζεζία κε ηε κνξθή Καλνληζκψλ θαη Οδεγηψλ, θαζψο θαη ε 

δηνρέηεπζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο Έλσζεο 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ κεραληζκφ ηεο ζεζκηθήο ζπκκφξθσζεο πνπ είλαη ν πην ζθιεξφο απφ 

ηνπο ηξεηο κεραληζκνχο ηνπ εμεπξσπατζκνχ (βι. θεθ. 2.2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο). ην 

πιαίζην απηφ, ζα αλέκελε θαλείο πςειφ βαζκφ ζπκκφξθσζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ρψξαο καο σο πξνο ηελ πνιηηηθή γηα ηα χδαηα. Ωζηφζν, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, 

απηφ δελ ζπλέβε. 

 

4.3 Δναπμόνιζη  ηηρ  ελληνικήρ  έννομηρ ηάξηρ  με  ηην  Οδηγία Πλαίζιο   

4.3.1 Νόμορ 3199/2003: Πεπιεσόμενο και ζκοπόρ  

Η Διιάδα κεηέθεξε εκπξφζεζκα ηηο δηαηάμεηο ηεο ΟΠΤ ζην εζληθφ δίθαην κε ηνλ λφκν 

3199/2003 «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ - Δλαξκφληζε µε ηελ Οδεγία 

2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 

2000».   

χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ν λφκνο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Οδεγίαο, ζπγθεθξηκελνπνηεκέλσλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο καο, κέζσ ηεο 

ζέζπηζεο ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ 

εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ, κεηαβαηηθψλ, παξάθηησλ θαη ππφγεησλ πδάησλ. Δηδηθφηεξα, 



34 
 

φπσο αλαθέξεηαη, νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη 

θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ απνζθνπνχλ: α) ζηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο, θαζψο θαη 

ζηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, β) ζηε 

καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία ησλ πδάησλ, γ) ζηελ πξννδεπηηθή κείσζε ησλ απνξξίςεσλ 

νπζηψλ πξνηεξαηφηεηαο, δ) ζηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ 

πδάησλ, ε) ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζίεο θαη ζη) ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ πδάησλ. Οη ζηφρνη απηνί αλακέλεηαη λα 

επηηεπρζνχλ κέζσ, κεηαμχ άιισλ, ηεο νινθιεξσκέλεο δηεπζέηεζεο ηνπ ηζνδπγίνπ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζε πεξηνρέο φπνπ παξνπζηάδεηαη έιιεηςε, ηεο πξφλνηαο γηα ηελ 

πξφιεςε απσιεηψλ λεξνχ θαη γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ αμηνπνίεζε πιενλαζκάησλ 

εμαηηίαο πιεκκχξσλ ή άιισλ αηηηψλ, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δήηεζεο ζηηο ρξήζεηο 

λεξνχ, ζηηο νπνίεο απνβιέπνπλ ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο. 

ε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, νη θπξηφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ 

ζπλίζηαληαη ζηηο εμήο πξνβιεπφκελεο ξπζκίζεηο: 

 χζηαζε δηππνπξγηθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ, γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο 

Τπνπξγνχο: Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

Αλάπηπμεο, Τγείαο θαη Πξφλνηαο, θαζψο θαη Γεσξγίαο. 

 χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ κε ζπκκεηνρή κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ 

θαη εηδηθφηεξα εθπξνζψπσλ: ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη 

ζηε Βνπιή, ηεο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο, ηεο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο, ηεο Έλσζεο Γεκνηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ηεο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο 

Έλσζεο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ, 

ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο, ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο, ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, πεξηβαιινληηθψλ ΜΚΟ, 

ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Καηαλαισηψλ, ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο Αγξνηηθψλ θαη 

Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ θ.ά. 

 Οξηζκφο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκφδησλ γηα 

απηέο Πεξηθεξεηψλ (ζεκεξηλψλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ). 

 χζηαζε Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ (ΤΠΔΥΩΓΔ), κε ζηφρν λα αλαιάβεη ην 
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ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ.  

 χζηαζε Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ζχζηαζε 

Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ αλά Πεξηθέξεηα. 

 χζηαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ αλά Πεξηθέξεηα, σο νξγάλνπ 

θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, κε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπηθψλ θνξέσλ. 

 Δθπφλεζε ησλ ΓΛΑΠ απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Τδάησλ θαη 

έγθξηζή ηνπο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηφπηλ ζχκθσλεο 

γλψκεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ. 

 Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Τδάησλ ησλ 

Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη Πνζφηεηαο 

ησλ Τδάησλ, θαζψο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ θαηά ηεο Ρχπαλζεο. 

 Οξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ ξπζκίζεσλ θαη εηζαγσγή ησλ ελλνηψλ ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ ρξήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ λεξνχ. 

 Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηελ θαθή ρξήζε, ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε 

πδαηηθψλ πφξσλ ή ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. 

ε ζρέζε κε ηα ΓΛΑΠ θαη ηα πξνγξάκκαηα κέηξσλ θαη παξαθνινχζεζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηά, παξαηεξείηαη φηη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ λφκνπ (άξζξα 7-9) 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ηα δηέπνπλ θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο. Ωζηφζν, ν θαζνξηζκφο ηνπ εηδηθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο 

παξαπέκπεηαη ζε κειινληηθφ ΠΓ. Ωο πξνο ηε δηαβνχιεπζε επί ησλ ΓΛΑΠ, 

πξνβιέπεηαη, πέξα απφ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ, ε 

δεκνζηνπνίεζή ηνπο ζην επξχ θνηλφ πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε.  

Η αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΟΠΤ ήηαλ ζχκθσλα κε ην λφκν 3199/2003 ε 

Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ηελ ΚΤΑ 49139 (ΦΔΚ 

1695/Β/02.12.2005). ηε ζπλέρεηα, κε ην ΠΓ 24/2010 (ΦΔΚ 56/Α/15.04.2010) 

κεηνλνκάζηεθε ζε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ. Οη αξκνδηφηεηέο ηεο αθνξνχλ θπξίσο 

ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

ηεο ρψξαο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ ζε δεηήκαηα 
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πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πδάησλ. Δπίζεο, είλαη αξκφδηα, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ εζληθνχ κεηξψνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

βάζεο πδξνινγηθψλ θαη κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εηζήγεζε 

γεληθψλ θαλφλσλ θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ πδάησλ (ypeka.gr, 2017). 

Όζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ Πεξηθέξεηαο, κε ην 

Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» (λφκνο 3852/2010), γίλεηαη θαηακεξηζκφο αλάκεζα ζηηο 

αηξεηέο Πεξηθέξεηεο θαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, κε ηελ θξαηηθή δηνίθεζε λα 

επηθνξηίδεηαη κε ηελ επζχλε ράξαμεο ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο θαη 

ηηο αηξεηέο Πεξηθέξεηεο λα επηθνξηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ (ypeka.gr, 2017).  

 

4.3.2 Σο ιζηοπικό ηηρ τήθιζηρ ηος νόμος  

Ο λφκνο 3199/2003 ςεθίζηεθε θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν 2000-2004 (Ι΄ 

Κνηλνβνπιεπηηθή Πεξίνδνο, Γ΄ χλνδνο). Σν ζρεηηθφ ζρέδην λφκνπ θαηαηέζεθε ζηε 

Βνπιή απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ ζηηο 13.10.2003 θαη ςεθίζηεθε θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 

12.11.2003 (hellenicparliament.gr, 2017). Κπβεξλψλ θφκκα ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ ην 

ΠΑΟΚ, ην νπνίν αλαδείρζεθε πξψην θφκκα ζηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ζηηο 9.4.2000 κε 

πνζνζηφ ςήθσλ 43,79% θαη 158 βνπιεπηηθέο έδξεο. Γεχηεξν θφκκα αλαδείρζεθε ε 

Νέα Γεκνθξαηία κε 125 έδξεο, ελψ ηξίην θαη ηέηαξην θφκκα ήηαλ ην ΚΚΔ θαη ν 

πλαζπηζκφο  ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ κε 11 θαη 6 έδξεο αληίζηνηρα (ypes.gr, 

2017). Ωο εθ ηνχηνπ, ε θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε ήηαλ κνλνθνκκαηηθή, κε ηζρπξή 

αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε. 

Σν ζρέδην λφκνπ γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ζπδεηήζεθε ζηε 

Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Έθζεζε ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο νη εθπξφζσπνη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνπ ΚΚΔ θαη 

ηνπ πλαζπηζκνχ θαηαςήθηζαλ ην ζρέδην λφκνπ. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο 

ηεο Βνπιήο γηα ηε ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3199/2003, φπσο απνηππψζεθε ζηα 

ζρεηηθά Πξαθηηθά, ππήξρε ζε γεληθέο γξακκέο ζχγθιηζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

Βνπιεπηψλ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Αληίζεηα, νη Βνπιεπηέο ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο, θαζψο θαη ηνπ πλαζπηζκνχ, αλ θαη αλαγλψξηζαλ ηελ αλάγθε 

ελζσκάησζεο ηεο επξσπατθήο Οδεγίαο, εληνχηνηο ππνζηήξημαλ φηη ν πξνηεηλφκελνο 

λφκνο θάιππηε κφλν ηππηθά ην ζέκα ηεο ελαξκφληζεο θαη δελ πξνσζνχζε νπζηαζηηθά 
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ηνπο ζηφρνπο ηεο Οδεγίαο. Δπηζεκάλζεθε δε ν κεγάινο αξηζκφο ΠΓ θαη ΤΑ πνπ έπξεπε 

λα εθδνζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη ην δπζιεηηνπξγηθφ πιαίζην 

δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πνπ δεκηνπξγνχζε ν λφκνο. Σέινο, ν εθπξφζσπνο ηνπ 

ΚΚΔ ππνζηήξημε φηη ηφζν ν λφκνο, φζν θαη ε Οδεγία πξνσζνχζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ λεξνχ κέζα απφ ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο.  

Η ςήθηζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηα χδαηα έγηλε ιίγνπο κήλεο πξηλ απφ ηηο επφκελεο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο, νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζηηο 7.3.2004. Ο ρξφλνο πινπνίεζεο 

επνκέλσο ηεο ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζεο μεπεξλνχζε ηνλ εθινγηθφ θχθιν. ηηο εθινγέο 

ηνπ 2004 ην θπβεξλψλ θφκκα άιιαμε, θαζψο πξψην θφκκα αλαδείρζεθε ε Νέα 

Γεκνθξαηία κε πνζνζηφ 45,36%, θαη 165 έδξεο. Γεχηεξν θφκκα ήηαλ ην ΠΑΟΚ κε 

117 έδξεο, ηξίην ην ΚΚΔ κε 12 έδξεο θαη ηέηαξην θφκκα ν πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο 

Αξηζηεξάο κε 6 έδξεο (ypes.gr, 2017). Δπνκέλσο ζρεκαηίζηεθε θαη πάιη 

κνλνθνκκαηηθή θπβέξλεζε κε ηζρπξή αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε. 

πλνςίδνληαο, ηφζν θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ φζν θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ηα 

θπβεξλψληα θφκκαηα δηέζεηαλ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. Πεξαηηέξσ, ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ θνκκάησλ ζηε Βνπιή είραλ ζπλαηλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ Οδεγία θαη 

αλαγλψξηδαλ ηελ αλάγθε ελζσκάησζήο ηεο ζηελ εγρψξηα λνκνζεζία.  

 

4.3.3 Καθςζηεπήζειρ και ελλείμμαηα ςλοποίηζηρ ηηρ Οδηγίαρ  

Παξά ην γεγνλφο φηη ν λφκνο 3199/2003 ςεθίζηεθε εκπξφζεζκα ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο ΟΠΤ, ε νπζηαζηηθή ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία παξνπζίαζε ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο θαη ειιείςεηο.  

πγθεθξηκέλα, ην 2005 ε ΔΔ μεθίλεζε πξνδηθαζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηεο Διιάδαο γηα 

αηειή ελζσκάησζε ηεο ΟΠΤ, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ν λφκνο 3199/2003 δελ 

ζπληζηνχζε αθξηβή κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο (π.ρ. παξέιεηπε άξζξα ηεο) θαη ρξεηαδφηαλ 

εμεηδίθεπζε µέζσ ηεο έθδνζεο εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξεο 

ελζσκάησζε. Ωο απνηέιεζκα, ε Διιάδα παξαπέκθζεθε ζην (ηφηε) ∆ΔΚ ηνλ Ινχλην ηνπ 

2006. Η δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηεο ΟΠΤ ζηελ εγρψξηα λνκνζεζία νινθιεξψζεθε 

ηειηθά µε ηελ έθδνζε ηνπ ΠΓ 51/2007 (ΦΔΚ Α‟ 54/8.3.2007) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ». Σν ΠΓ ξχζκηζε πνιιέο απφ 

ηηο βαζηθέο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο, ζέηνληαο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζρέδηα 
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δηαρείξηζεο, ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο, ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο θ.ιπ. Η 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη νη ειιείςεηο ηνπ λφκνπ 3199/2003 

αληηκεησπίζηεθαλ µε ην ΠΓ θαη έθιεηζε ηελ ππφζεζε ηνλ Ινχλην ηνπ 2007 (WWF 

Διιάο, 2008). Η θαζπζηέξεζε έθδνζήο ηνπ είρε, σζηφζν, σο ζπλέπεηα θαη ηε 

ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ έζεηε ε Οδεγία. 

Καζπζηεξήζεηο, επίζεο, ζεκεηψζεθαλ ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξνπ 5 παξ 1 θαη 15 παξ. 

2 κε απνηέιεζκα ηελ θαηαδίθε απφ ην ΓΔΚ (ππφζεζε C-264/07), θαζψο ε Διιάδα δελ 

εθπφλεζε έσο ηνλ Γεθέκβξην 2004, γηα θάζε πεξηνρή ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ, 

αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, επηζθφπεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαηάζηαζε ησλ πδάησλ θαη νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ρξήζεο 

χδαηνο, ελψ παξάιιεια δελ ππέβαιε ζπλνπηηθέο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο 

αλαιχζεηο (WWF Διιάο, 2008). 

Δπηπιένλ, ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2006 

έπξεπε λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, δειαδή φια ηα θξάηε κέιε 

ζα έπξεπε λα έρνπλ νινθιεξψζεη θαη λα έρνπλ ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα Πξνγξάκκαηα 

Παξαθνινχζεζεο ησλ Τδάησλ, ε ρψξα καο δελ ηήξεζε έγθαηξα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

θαη σο απνηέιεζκα ηνλ Ινχλην ηνπ 2008 μεθίλεζε εθ λένπ πξνδηθαζηηθή δηαδηθαζία 

(WWF Διιάο, 2008). Σν 2012, κε θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΟΠΤ, 

δεκηνπξγήζεθε ην Δζληθφ Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο Τδάησλ, κε απνζηνιή ηε 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πδάησλ ηεο ρψξαο (nmwn.ypeka.gr, 2017). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα αλακέλεηαη λα 

παξάζρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηα αλαζεσξεκέλα ΓΛΑΠ. 

εκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ ΓΛΑΠ, ηα 

νπνία απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ 

επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΟΠΤ. Η ζρεηηθή 

πξνζεζκία γηα ηα θξάηε κέιε έιεγε ην Γεθέκβξην ηνπ 2009. Η θαζπζηέξεζε 

θαηάξηηζεο θαη απνζηνιήο απφ ηε ρψξα καο ζηελ ΔΔ ησλ ελ ιφγσ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ έθδνζε κηαο αθφκε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ ΓΔΔ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2012 (ππφζεζε C-297/11) θαη ε Διιάδα βξέζεθε αληηκέησπε κε ηελ 

απεηιή επηβνιήο πξνζηίκνπ (Η Καζεκεξηλή, 2013).  

Σα 14 ειιεληθά ΓΛΑΠ νινθιεξψζεθαλ ην 2015 (Γηα ηηο εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο 

ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ζην ΦΔΚ βι. Παξάξηεκα, Πίλαθαο 2), κε ζεκαληηθή 
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θαζπζηέξεζε, ελψ ζχκθσλα κε ηελ ΟΠΤ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 αλακελφηαλ ε 

έγθξηζε ηεο δεχηεξεο γεληάο ησλ ΓΛΑΠ. Ωζηφζν, κε ηελ θαηάζεζή ηνπο έθιεηζε ε 

ππφζεζε ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. Πέξα απφ ηε ρξνληθή πζηέξεζε, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή επηζεκαίλεη πεξαηηέξσ ειιείςεηο, φπσο αδπλακίεο ζηελ παξαθνινχζεζε, ζηηο 

κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πηέζεσλ 

πνπ πθίζηαληαη ηα χδαηα θαη ησλ πξνγξακκάησλ κέηξσλ, αιιά θαη ζεηηθά ζηνηρεία, 

φπσο φηη φια ΓΛΑΠ ζπλνδεχνληαλ απφ ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε (ΠΔ) 

θαη απφ ζρέδηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ μεξαζίαο/ιεηςπδξίαο (European Commission, 

2015). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη κε 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ηΔ, νη νπνίεο έθξηλαλ παξάλνκεο νξηζκέλεο αδεηνδνηήζεηο 

έξγσλ ρσξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ή ζρέδηα δηαρείξηζεο 

πδαηηθψλ πφξσλ (WWF Διιάο, 2013).  

Μεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε παξαηεξείηαη επίζεο ζηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

δηνηθεηηθήο δνκήο. Δηδηθφηεξα, πέξα απφ ην Δζληθφ Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο Τδάησλ 

πνπ ζπζηάζεθε κε θαζπζηέξεζε ην 2012, ε Δζληθή Δπηηξνπή Τδάησλ ζπλεδξίαζε γηα 

πξψηε θνξά ηνλ Ινχιην ηνπ 2010. Με απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ ην 2010 

(ΦΔΚ 1383/Β/02.09.2010) πξαγκαηνπνηήζεθε ε ιεπηνκεξήο νξηνζέηεζε ησλ 14 

Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο (βι. Παξάξηεκα, Υάξηεο 1), ν αξρηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ νπνίσλ έγηλε κε ην λφκν 1739/1987, θαζψο θαη ησλ 45 Λεθαλψλ 

Απνξξνήο Πνηακψλ, απφ ηηο νπνίεο απνηεινχληαη (ypeka.gr, 2017). 

 

4.3.4 ημεπινή ποπεία ηηρ μεηαππύθμιζηρ 

Σν βαζηθφ δήηεκα πνπ εθθξεκεί ζήκεξα σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο ΟΠΤ είλαη ηα 

αλαζεσξνχκελα ΓΛΑΠ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΟΠΤ ζα έπξεπε λα 

είραλ νινθιεξσζεί ην 2015, δειαδή έμη ρξφληα κεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξψησλ ζρεδίσλ. 

ήκεξα γίλεηαη πξνζπάζεηα, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα 

νινθιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017 (ypeka.gr, 2017).  

Ωο ζεηηθή εμέιημε ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ησλ ΓΛΑΠ 

αλαθέξεηαη θαηαξράο ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ εκείσλ 

Τδξνιεςίαο (ΔΜΤ), ην νπνίν ζπζηάζεθε ην 2014 θαη ηεξείηαη απφ ηελ Δηδηθή 

Γξακκαηεία Τδάησλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ κεηξψνπ απηνχ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο επαξθψλ θαη ζπλερφκελσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 
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πδάησλ. Δπηπξφζζεηα, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ έρεη δεκνζηεχζεη θείκελα κε 

νδεγίεο πξνο ηνπο ζπληάθηεο ησλ ΓΛΑΠ (wfdver.ypeka.gr, 2017), πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε νκνηνκνξθία ζηε κεζνδνινγία θαηάξηηζήο ηνπο θαη λα απνθεπρζνχλ ηα 

θαηλφκελα απνθιίζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ ΓΛΑΠ. Σα θείκελα 

απηά βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ηεο νηθνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαβαζκνλφκεζεο (intercalibration), πξνθεηκέλνπ ηα ζηνηρεία ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

είλαη ζπγθξίζηκα. Η εμέιημε απηή απνηειεί έλα ζεηηθφ βήκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάηαμε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζηε 

ρψξα καο, γηα ηελ νπνία είραλ δηαηππσζεί επηθπιάμεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξψησλ ειιεληθψλ ΓΛΑΠ (WWF Διιάο, 2017). 

Άιια ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ΟΠΤ θαη είλαη ζε εμέιημε ζήκεξα είλαη ε 

θνζηνιφγεζε-ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ιπκάησλ ζηνπο νηθηζκνχο άλσ ησλ 2000 θαηνίθσλ. Οη θαλφλεο 

ηηκνιφγεζεο θαη θνζηνιφγεζεο απνηεινχλ επίζεο ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο κε βάζε 

ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ, ε νπνία έζεηε σο ζρεηηθή πξνζεζκία ην 2010. Δπηπιένλ, ε 

ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη θνζηνιφγεζε ηνπ λεξνχ ήηαλ, φπσο 

αλαθέξζεθε λσξίηεξα, φξνο αηξεζηκφηεηαο ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηε 

ρψξα καο γηα έξγα χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Η ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (ΚΤΑ 135275, ΦΔΚ 1751Β/22.5.2017) εθδφζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2017. Σέινο, 

ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ επηδηψθεηαη ην θιείζηκν ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο σο πξνο ηελ Οδεγία 91/271/ΔΟΚ έσο ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (ypeka.gr, 2017). 
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5. Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

5.1 Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ 

εκαληηθή παξάκεηξνο σο πξνο ηελ επηηπρία κηαο κεηαξξχζκηζεο είλαη, φπσο 

αλαιχζεθε θαηά ην ζεσξεηηθφ κέξνο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην εγρψξην θαζεζηψο πξηλ 

απφ ηελ ελαξκφληζε πιεζηάδεη ηελ επξσπατθή πνιηηηθή, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρεη ζεκαληηθή απφθιηζε, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα 

δηαλχζεη ην θξάηνο κέινο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη ηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο.  

ε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ε ρψξα καο ζεσξείηαη κεηαμχ ησλ 

βξαδππνξνύληωλ θξαηψλ κειψλ, ζηα νπνία δελ ππάξρεη παξάδνζε πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο, κε απνηέιεζκα ηα ειάρηζηα επίπεδα πξνζηαζίαο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΔΔ λα 

ζπληζηνχλ γηα απηά κηα θαηλνηνκία, ελψ παξάιιεια νη ρξεκαηνδνηήζεηο κέζσ ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ. 

Πεξαηηέξσ, νη βξαδππνξνχζεο ρψξεο δελ δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηά 

ηε δηακφξθσζε ησλ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ, αιιά αληίζεηα, νη 

πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΔΔ γίλνληαη ζπρλά αληηιεπηέο σο 

εκπφδην γηα ηε γξήγνξε απνξξφθεζε ελσζηαθψλ πφξσλ ή σο πεγή δεζκεχζεσλ γηα ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε (Καδάθνο, 1999).  

Η δηείζδπζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ην πεξηβάιινλ ζηε ρψξα καο δελ 

ζπλάληεζε ηδηαίηεξα εκπφδηα, δεδνκέλνπ φηη ππήξρε ν ζεζκηθφο κεραληζκφο 

πξνζαξκνγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπληαγκαηηθέο πξνδηαγξαθέο (Παπαδεκεηξίνπ, 

1994). Οκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα, νη θπξηφηεξεο ειιείςεηο 

αθνξνχλ φρη ηφζν ηε δηακφξθσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, φζν ηελ πινπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο, θαζψο ρξεηαδφηαλ λα ζπληειεζηεί κηα ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θαη επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο παξαηεξνχκελεο 

πζηέξεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ εμεπξσπατζκνχ θαη 

ησλ αξλεζίθπξσλ παηθηψλ. Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη ν ξφινο ησλ εγρψξησλ δξψλησλ, 

δειαδή ηεο θπβέξλεζεο, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ. Παξάιιεια, αλαιχνληαη νη εγρψξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο, φπσο ε ζεζκηθή δπλαηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ λα 
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επηβάιινπλ ή λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο αιιαγέο θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

επηρεηξνχκελεο αιιαγέο θαη ηηο παγησκέλεο πνιηηηθέο θαη ζεζκνχο ηνπ παξειζφληνο. 

 

5.2 Δμπλεκόμενοι θοπείρ ζηη διαμόπθυζη και ςλοποίηζη δημόζιυν πολιηικών 

5.2.1
 
Η κςβέπνηζη 

Ξεθηλψληαο κε ηνλ ξφιν ηεο θπβέξλεζεο, παξαηεξείηαη φηη ζηελ Διιάδα επί ζεηξά εηψλ 

επηθξαηνχζε ν ζρεκαηηζκφο κνλνθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ κε ηζρπξή θνηλνβνπιεπηηθή 

πιεηνςεθία, κε ηζρπξή αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε θαη ζπκκεηνρή ελφο ή δχν αθφκε 

θνκκάησλ, κε κηθξφ αξηζκφ εδξψλ, ζην θνηλνβνχιην. Η θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία 

έδηλε ζηελ θπβέξλεζε ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία σο 

θπξίαξρνο παίθηεο. Δπηπιένλ, δηέζεηε ην πιενλέθηεκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαζψο ν Πξφεδξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ν νπνίνο 

πξνέξρεηαη απφ ην θπβεξλψλ θφκκα, είλαη απηφο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο 

Βνπιήο (Άξζξα 11, 93) θαζνξίδεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη επνκέλσο κπνξεί λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηα ζρέδηα λφκνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε (Alexopoulos, 

2011). Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ην κνληέιν ησλ ηζρπξψλ κνλνθνκκαηηθψλ 

θπβεξλήζεσλ έρεη αιιάμεη, θαζψο απφ ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη έπεηηα 

παξαηεξείηαη κηα αλανξηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, κε αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο ηεο απαξαίηεηεο πιεηνςεθίαο γηα ην ζρεκαηηζκφ κνλνθνκκαηηθψλ 

θπβεξλήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην ζρεκαηηζκφ θπβεξλήζεσλ ζπλεξγαζίαο απφ ην 

2011 θαη κεηά (Λαδή & Νηαιάθνπ, 2016). Αθφκε φκσο θαη θαηά ηηο πεξηφδνπο 

κνλνθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ ε κεηαξξπζκηζηηθή δπλαηφηεηά ηνπο δελ ήηαλ 

δεδνκέλε, θαζψο παξνπζίαδαλ είηε ρακειή εζσηεξηθή ζπλνρή, είηε κηθξή πξνζήισζε 

ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, θαζψο θαη ζπρλέο αιιαγέο ζηε ζχλζεζή ηνπο. Παξάιιεια, ε 

αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε εκθαληδφηαλ ζπζηεκαηηθά αληίζεηε ζηηο επηρεηξνχκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο (Αιεμφπνπινο, 2007).  

Η δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα εθηείλεηαη ζε φιε ηελ 

αλσηέξσ ρξνληθή πεξίνδν, μεθηλψληαο απφ ηελ πεξίνδν ηεο επηθξάηεζεο 

κνλνθνκκαηηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη θηάλνληαο κέρξη θαη ηηο θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία πνιηηηθή κε καθξχ ρξνληθφ νξίδνληα 

πινπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλα κε απνηειέζκαηα πνπ γίλνληαη νξαηά καθξνπξφζεζκα. 

Καηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3199/2003 ε θπβέξλεζε ήηαλ κνλνθνκκαηηθή θαη απφ ηα 

πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή πξνθχπηεη ε ζχγθιηζε απφςεσλ ησλ Βνπιεπηψλ 
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ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε. Καζψο ε ρξνληθή 

απφζηαζε απφ ηηο επφκελεο εθινγέο ήηαλ πνιχ κηθξή, ηνπο επφκελνπο κήλεο ην 

θπβεξλψλ θφκκα άιιαμε, κε ζρεκαηηζκφ σζηφζν θαη πάιη κνλνθνκκαηηθήο 

θπβέξλεζεο κε ηζρπξή αληηπνιίηεπζε.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο αλαιχζεθε θαη λσξίηεξα, ε θπβέξλεζε ζπληζηά ηνλ 

κνλαδηθφ δξψληα ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, θαζψο ε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία, 

ηελ νπνία δηαζέηεη, ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη αιιαγέο ζην status quo. Θα ήηαλ 

επνκέλσο αλακελφκελν νη θπβεξλήζεηο λα πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ ηε 

κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία σζηφζν ζεκείσζε ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο, 

φπσο αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. πλεπψο, ηίζεηαη ην δήηεκα θαηά πφζν νη 

πξνηηκήζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ ζηξέθνληαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αιιαγήο ηεο ελ ιφγσ 

πνιηηηθήο, θαηά πφζν ε ελ ιφγσ πνιηηηθή απνηεινχζε πξνηεξαηφηεηα ηεο εθάζηνηε 

πνιηηηθήο εγεζίαο θαη εάλ ππήξρε επαξθήο πξνζήισζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα.  

Η έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ 

αξκνδηνηήησλ, ν νπνίνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εκπινθέο θαη αδξάλεηα. ε ζρέζε κε 

ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ε χπαξμε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

(ή παιαηφηεξα Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ) δελ 

πεξηφξηζε ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ αξκνδηνηήησλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (Καδάθνο, 1999).  

Η πνιηηηθή γηα ηα χδαηα απνηειεί εθ ησλ πξαγκάησλ κηα πνιπδηάζηαηε πνιηηηθή, κε 

απνηέιεζκα λα εκπιέθνληαη ζε απηή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Τπνπξγεία θαη επηκέξνπο 

ηκήκαηα απηψλ. Δλδεηθηηθφ σο πξνο απηφ είλαη φηη ζχκθσλα κε ην λφκν 3199/2003 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τδάησλ, πέξαλ ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο σο Πξνέδξνπ, νη Τπνπξγνί: Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, Οηθνλνκηθψλ, 

Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Τγείαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δπίζεο, 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη άιισλ Τπνπξγψλ εθφζνλ ζπδεηνχληαη 

ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, φηαλ 

ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δηαθξαηηθά χδαηα. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ αλσηέξσ 

Τπνπξγείσλ ζρεηίδνληαη κε επηκέξνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε ζρέζε κε ην πφζηκν λεξφ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηελ άξδεπζε, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηα έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 
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επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θ.ιπ. Τπάξρεη επνκέλσο κεγάινο θαηαθεξκαηηζκφο 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ, νη νπνίεο είλαη 

δχζθνιν λα ζπληνληζηνχλ, ελψ παξάιιεια είλαη δχζθνιν λα δηακνξθσζεί κηα εληαία 

νπηηθή γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή γηα ηα χδαηα.  

Παξαηεξείηαη δε φηη, πξηλ ηε ζχζηαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ, δελ ππήξρε 

θάπνηα αξρή ζε πςειφ δηνηθεηηθφ επίπεδν κε επηηειηθέο θαη ζπληνληζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο. Αληίζεηα, νη αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ηνκείο ρξήζεο λεξνχ θαηαλέκνληαλ ζε επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο, φπσο ε 

Γηεχζπλζε Τδαηηθνχ Γπλακηθνχ θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ην 

Σκήκα Νεξψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ην 

Σκήκα Τδξνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 

5.2.2 Η δημόζια διοίκηζη 

ην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο ελφο ηνκέα πνιηηηθήο κε ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή, ην 

δηνηθεηηθφ επίπεδν είλαη εθείλν πνπ πθίζηαηαη ηε κεγαιχηεξε πίεζε γηα ηελ παξαγσγή 

απνηειεζκάησλ. Οη Οδεγίεο ηηο ΔΔ ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηελ πίεζε απηή, θαζψο άκεζα 

ή έκκεζα πξνδηαγξάθνπλ αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη ελέξγεηεο. ηελ πεξίπησζε 

ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο παξαηεξείηαη ε απνζπαζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Οδεγηψλ, 

ρσξίο λα εληάζζνληαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο θαη παξάιιεια 

ε παζεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Οδεγηψλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, σο ππνρξεψζεσλ 

πνπ επηβάιινληαη εμσγελψο (παλνχ, 2001).  

Δπηπιένλ, ε χπαξμε γεληθψλ αληί ιεπηνκεξψλ νδεγηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο λα κελ εθαξκφδεη ηηο ζρεδηαδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο. Ωο πξνο απηφ, 

παξαηεξείηαη φηη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 εληζρχεηαη ε ηάζε παξαγσγήο λφκσλ κε ηε 

κνξθή γεληθψλ πιαηζίσλ θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο λνκνζεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ έθδνζε ΤΑ θαη ΠΓ, κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ν ξφινο ηεο 

δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο δηθαηνζχλεο, ηδηαηηέξσο ηνπ ηΔ (Αιεμφπνπινο, 2007). Σν 

θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ λφκνπ 3199/2003, ν νπνίνο 

παξαπέκπεη ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα εθαξκνγήο ζηελ έθδνζε κεηαγελέζηεξσλ 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. 
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Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε εγγελήο δπλαηφηεηα απηνλφκεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

πέξα απφ ηελ εμεηδηθεπκέλε πξσηνγελή λνκνζεζία, απαηηείηαη ε θαηάιιειε δνκή 

ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο κηαο κεηαξξχζκηζεο. Ωζηφζν, νη εγρψξηνη 

κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ θξίλνληαη αλεπαξθείο, γεγνλφο πνπ 

επηηείλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ ππάξρνπζα δηνηθεηηθή θνπιηνχξα ζηε ρψξα 

καο, ε νπνία ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγή ησλ λφκσλ θαη ιηγφηεξν ζηα 

απνηειέζκαηά ηνπο (OECD, 2012). Ωο εθ ηνχηνπ, εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο λα παξεθθιίλεη απφ ηε βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο. 

Πεξαηηέξσ, ε αδπλακία επηηπρνχο πινπνίεζεο κηαο πνιηηηθήο ζπλδέεηαη ζπρλά κε 

δηνηθεηηθέο αλεπάξθεηεο. ηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ ΟΠΤ αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, εμνπιηζκφ 

αιιά θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ΟΠΤ, ήηαλ απαξαίηεηε 

ε εθηελήο κεηαξξχζκηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ, ελψ παξάιιεια ππήξραλ ειιείςεηο 

ζε ζηειέρσζε θαη ηερλνγλσζία, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο. Δλδεηθηηθή σο πξνο ηα παξαπάλσ είλαη θαη ε επηζήκαλζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο φηη παξφηη νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο (Γηεπζχλζεηο Τδάησλ 

Πεξηθέξεηαο) είλαη ππεχζπλεο γηα ηηο πεξηνρέο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ, ε επζχλε 

γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ΓΛΑΠ κεηαηέζεθε ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ
5
, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ηα ζρέδηα αλαηέζεθαλ ζε γξαθεία κειεηψλ. Σα ίδηα ηα ΓΛΑΠ αλαθέξνπλ φηη 

πνιιέο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δελ δηαζέηνπλ επαξθή 

ζηειέρσζε θαη ζπλεπψο θηλδπλεχνπλ λα κελ θαιχςνπλ πιήξσο ηηο επζχλεο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ηα ΓΛΑΠ αλαηέζεθαλ ζε γξαθεία κειεηψλ ελδέρεηαη λα έρεη 

πεξηνξίζεη ηηο επθαηξίεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ λα απνθηήζνπλ πεξαηηέξσ εκπεηξία 

θαη γλψζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ΟΠΤ (European Commission, 2015). 

Σέινο, ε ίδηα ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ ΓΛΑΠ απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνιιψλ 

ζηαδίσλ πνπ ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν γηα λα πινπνηεζνχλ. Καηαξράο, ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην ΔΠΑ πξνυπνζέηεη ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζε 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα κέζσ ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ΓΛΑΠ ελδέρεηαη λα 

ζεκεηψζεη θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ελζηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. Αθνινπζεί ε θαηάξηηζε 

                                                           
5
 Σν άξζξν 7 ηνπ λφκνπ 3199/2003 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηα ΓΛΑΠ λα θαηαξηηζηνχλ απφ ηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. 
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ησλ ζρεδίσλ, ε νπνία είλαη κηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, 

κεηαμχ άιισλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο Οδεγίαο, ζηα ΓΛΑΠ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ ζηα επηθαλεηαθά 

χδαηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ, ν νπνίνο πξνυπνζέηεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνχλ αζηηθέο, βηνκεραληθέο, γεσξγηθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αθξηβήο θαηαγξαθή. Δπηπιένλ, ζηελ 

πεξίπησζε δηαθξαηηθψλ πδάησλ, πξνβιέπεηαη απφ ηελ Οδεγία ε ζπλεξγαζία κε ηα 

ηξίηα θξάηε, κε κέιε ηεο ΔΔ. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο, ε νπνία 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ζα πξέπεη λα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο. Σέινο, ηα 

ΓΛΑΠ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τδάησλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, κηα ζεηξά απφ Τπνπξγνί. Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ησλ ΓΛΑΠ ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα.  

 

5.2.3 Η δικαιοζύνη 

ην πεδίν ηεο δηθαηνζχλεο, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αζθήζεη ην ξφιν ηνπ δηαθνξνπνηεκέλα απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηεο θπβέξλεζεο, θαζψο 

κπνξεί λα θξίλεη έλα λφκν ή ζρέδην ΠΓ σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηά ηνπο θαη 

αληίζηνηρα λα ηα ηξνπνπνηήζεη ή θαη λα εκπνδίζεη ηελ έθδνζε ή εθαξκνγή ηνπο. 

Ωζηφζν, παξαηεξείηαη φηη δελ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ε ζχγθξνπζε ηνπ ηΔ κε ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία θαηά ηε θάζε ηεο παξαγσγήο πξσηνγελνχο λνκνζεζίαο, αιιά πην 

ελεξγφ ξφιν δηαδξακαηίδεη σο παξάγνληαο αξλεζηθπξίαο θαηά ηελ παξαγσγή 

δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο κηαο πνιηηηθήο (Αιεμφπνπινο, 2004). 

Η λνκνινγία ηνπ ηΔ δηακφξθσζε ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο ζε ζρέζε κε ην πδαηηθφ 

δπλακηθφ πξηλ αθφκε απφ ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ θαη εηδηθφηεξα απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζην πιαίζην ζρεηηθήο ππφζεζεο
6
, δηαηππψλνληαο ηε ζθέςε φηη ε 

βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ απαηηεί έλα ζπζηεκαηηθφ ζρέδην ρξήζεο ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ, βάζεη κηαο ηεθκεξησκέλεο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ 

δηαζέζηκνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ. Πεξαηηέξσ, ήδε απφ ην 2002, πξηλ απφ ηελ ςήθηζε 

ηνπ λφκνπ 3199/2003, ζηεξηδφκελν ζηνλ πξνεγνχκελν λφκν 1739/1987 έζεηε σο 

πξνυπφζεζε λνκηκφηεηαο γηα ηελ αδεηνδφηεζε νπνηνπδήπνηε έξγνπ αμηνπνίεζεο 

                                                           
6
 Απφθαζε 2990/1998 ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ γηα παξαγσγηθνχο ζθνπνχο απφ 

βηνηερλία βαθήο λεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο. 
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πδαηηθψλ πφξσλ ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε δηαρεηξηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Γψγνο, 

2015). 

Οη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 3199/2003 αληηκεησπίζηεθαλ σο άκεζε ζπλέρεηα ησλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ 1739/1987. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη απνθάζεηο ηνπ ηΔ 

ζρεηηθά κε ηελ εθηξνπή ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ην 1994 έσο ην 2014 εθδφζεθαλ έμη απνθάζεηο αθχξσζεο ή αλαζηνιήο 

ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ. Με ηελ απφθαζε ηνπ ηΔ γηα ηνλ Αρειψν ην 2005
7
, ε νπνία 

ζπλδεφηαλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, δηακνξθψζεθαλ σο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο νη εμήο: ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο 

πνηακνχ, δηαρείξηζε κε θξηηήξηα ηε ζρέζε ξεφλησλ θαη ππνγείσλ πδάησλ θαη ηελ 

πνζφηεηα δηαζεζίκσλ απνζεκάησλ, νινθιεξσκέλε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πδάησλ, 

αμηνιφγεζε ησλ ιακβαλνκέλσλ κέηξσλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ 

πδαηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δήηεζεο ζηηο ρξήζεηο λεξνχ. 

Έθηνηε, ε λνκνινγία ζπλδέεη ηελ απαίηεζε γηα βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ κε ηελ 

ππνρξέσζε έληαμεο θάζε έξγνπ δηαρείξηζεο πδάησλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ε 

καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ (Γψγνο, 2015).   

Σν ζέκα ηνπ Αρειψνπ απαζρφιεζε θαη ην ΓΔΔ κεηά απφ πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ απφ ην ηΔ, ην νπνίν δεηνχζε ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ έξγσλ κε 

βαζηθέο Οδεγίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ 2000/60/ΔΚ. Σν ΓΔΔ έθξηλε ην 2012, ζε 

ζρέζε κε ηα ΓΛΑΠ, φηη απφ ηελ ΟΠΤ δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί απαγφξεπζε έξγσλ 

κεηαθνξάο πδάησλ απφ κηα ιεθάλε απνξξνήο ζε άιιε, φζν δηαξθεί ε πξνζεζκία 

έγθξηζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηα θξάηε κέιε (Γψγνο, 2015). Παξάιιεια, 

σζηφζν, έθξηλε φηη ην ζρέδην εθηξνπήο, ην νπνίν είρε εγθξηζεί κε ην λφκν 3481/2006, 

βαζηδφηαλ ζε αλεπαξθή θαη αλεπίθαηξα ζηνηρεία θαη αγλννχζε ηηο ειάρηζηεο λνκηθέο 

απαηηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ (wwf.gr, 2012). ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο ην ηΔ απνθάζηζε εθ λένπ ηε δηαθνπή ησλ έξγσλ, θαζψο έθξηλε φηη 

παξαβηαδφηαλ ε αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

 

                                                           
7
 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ 1688/2005. 
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5.2.4 Οι ομάδερ ζςμθεπόνηυν 

ρεηηθά κε ην ξφιν ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, ε θξαηνχζα γλψκε ζηε βηβιηνγξαθία 

ζηελ Διιάδα κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε είλαη φηη ε θνηλσλία πνιηηψλ είλαη αλαηκηθή ή 

αηξνθηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγία ηζρπξήο θνηλσλίαο πνιηηψλ παξεκπνδίδεηαη 

απφ ηε δηείζδπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ θνκκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, απφ ηελ 

αλάπηπμε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη απφ ηελ εμάξηεζε, θπξίσο νηθνλνκηθή αιιά θαη 

δηνηθεηηθή, ησλ ελ ιφγσ νξγαλψζεσλ (π.ρ. ζπλδηθάησλ, ΜΚΟ) απφ ην θεληξηθφ θξάηνο. 

Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε άπνςε απηή ακθηζβεηείηαη, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο 

ηζρπξψλ ζπιάθσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη νξηζκέλεο, 

ζρεηηθά απηνλνκεκέλεο απφ ηα θφκκαηα θαη ην θξάηνο, νκάδεο πίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζεκεηψλεηαη φηη ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο κειψλ θαη ππνζηεξηθηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ. Μεξηθέο απφ απηέο, θαζψο είλαη παξαξηήκαηα μέλσλ 

νξγαλψζεσλ, έρνπλ παξνπζία θαη αλαγλσξηζηκφηεηα ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή. 

Υξεκαηνδνηνχληαη απφ θνλδχιηα ηεο ΔΔ θαη ζηεξίδνληαη ζηελ επξσπατθή θαη δηεζλή 

λνκνζεζία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, επηηπγράλνληαο λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηάινγν, αλ 

φρη θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή (σηεξφπνπινο, 2008). 

ηελ πεξίπησζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο φπσο νη 

WWF Διιάο, Greenpeace Greece, ΑΝΙΜΑ, ΑΡΥΔΛΩΝ, Διιεληθή Δηαηξεία 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θ.ά. ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ άκεζε νινθιήξσζε ησλ ΓΛΑΠ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 

(wwf.gr, 2016). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ππφζεζεο ηεο εθηξνπήο 

ηνπ Αρειψνπ, θαηά ησλ έξγσλ πξνζέθπγαλ ζην ηΔ, κεηαμχ άιισλ, πεξηβαιινληηθέο 

νξγαλψζεηο φπσο ε WWF Διιάο, ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, ην Γίθηπν 

Μεζφγεηνο SOS θ.ά.  

Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, 

επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, 

φπνπ ζπδεηήζεθε ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηελ ΟΠΤ, δελ θαηαγξάθεηαη 

ε ζπκκεηνρή εθπξφζσπσλ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, παξά ην γεγνλφο φηη ε 

δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο
8
. Ωζηφζν, ην ζρέδην 

                                                           
8
 Σν άξζξν 38 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο πξνβιέπεη φηη ζε πεξηπηψζεηο λνκνζρεδίσλ ή πξνηάζεσλ 

λφκνπ κεγάιεο ζεκαζίαο, νη δηαξθείο επηηξνπέο ηεο Βνπιήο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαινχλ ζε αθξφαζε 

δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο ή ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ή άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, εκπεηξνγλψκνλεο, θαζψο θαη θάζε άιιν 

πξφζσπν πνπ ζεσξνχλ ρξήζηκν γηα ην έξγν ηνπο. 
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λφκνπ ζηάιζεθε γηα γλσκνδφηεζε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΟΚΔ), 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε 

ζρεηηθή Γλψκε (ΟΚΔ, 2003), ε ΟΚΔ ζεσξνχζε απαξαίηεηε γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηελ 

Οδεγία ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ δνκψλ φπσο αλεμάξηεηνπ Δζληθνχ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

κε επηηειηθφ ξφιν, θαζψο θαη Ιλζηηηνχηνπ Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ γηα ην 

ζπληνληζκφ ηεο πδξνινγηθήο έξεπλαο.  

Σέινο, ε ρψξα δηέζεηε κηθξή εκπεηξία θαη επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηηο ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ ΟΠΤ. Δηδηθφηεξα, ε ΟΠΤ δίλεη έκθαζε ζηελ 

ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κέζσ δηαδηθαζηψλ 

δηαβνχιεπζεο. Η ζχζηαζε κε ηνλ λφκν 3199/2003 ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Τδάησλ 

θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Τδάησλ, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη κε 

θπβεξλεηηθνί θνξείο, δελ εγγπάηαη ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο δελ 

πξνβιέπεηαη ε ζχγθιηζή ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε θαη παξάιιεια έρνπλ κφλν 

γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα (WWF Διιάο, 2005). Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηε δηαβνχιεπζε 

επί ησλ ΓΛΑΠ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ ηζηνηφπνπ ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ (http://wfdver.ypeka.gr) θαη ηεο δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ 

δηαβνχιεπζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκπεξαίλεη φηη δελ ππήξμε ελεξγφο θαη ζε 

ζπλερή βάζε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηνπ επξένο θνηλνχ, παξά κφλν 

πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε νξηζκέλεο εκεξίδεο δηαβνχιεπζεο. ε γεληθέο γξακκέο, 

αμηνινγεί ηε δηαβνχιεπζε σο φρη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε σο πξνο ηε ζπκκεηνρή θαη 

ζπκβνιή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (European Commission, 2015). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, παξαηεξείηαη φηη νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ 

ηάζζνληαλ ππέξ ηεο νπζηαζηηθήο ελζσκάησζεο ηεο Οδεγίαο θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα, ελψ ζηε ζρεηηθή αλαθνξά ζηε δηαβνχιεπζε, ε 

νπνία γίλεηαη εληφο ησλ θεηκέλσλ ησλ ΓΛΑΠ, δελ θαίλεηαη λα ζεκεηψζεθαλ 

ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαηά ηε θάζε απηή 

(wfdver.ypeka.gr, 2017).  
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ 

Η εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ 

πξνθιήζεηο γηα ηε ρψξα καο, αθελφο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ γεσγξαθηθψλ, θιηκαηηθψλ, 

δεκνγξαθηθψλ, θαζψο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, ηα νπνία 

θαζηζηνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ πνιχπιεπξν δήηεκα, θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο 

πζηέξεζεο πνπ παξνπζίαδε ην πξνυπάξρνλ λνκνζεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα ζηελ Διιάδα. 

Η ΟΠΤ εηζήγαγε κηα λέα ζεψξεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ κέζα απφ ηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε µε βάζε ηηο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ, πξνβιέπνληαο κηα 

ζεηξά απφ ππνρξεψζεηο γηα ηα θξάηε κέιε θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο εληφο ησλ 

νπνίσλ απηέο ζα έπξεπε λα εθπιεξσζνχλ. Η ελαξκφληζε ηεο εγρψξηαο λνκνζεζίαο κε 

ηελ Οδεγία απνηεινχζε κηα ζεκαληηθή επθαηξία πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα απνθηήζεη 

κηα βηψζηκε πνιηηηθή γηα ηα χδαηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη επηηαγέο ηεο ΟΠΤ, πέξα απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο ζηελ εγρψξηα λνκνζεζία, ε νπνία έγηλε κε ηνλ λφκν 3199/2003, ήηαλ 

απαξαίηεηε ε εθηελήο κεηαξξχζκηζε ηνπ εγρψξηνπ δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ απαξαίηεησλ δνκψλ. Παξάιιεια ππήξραλ ειιείςεηο ζε ζηειέρσζε 

θαη ηερλνγλσζία, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο αλαζέηνληαλ 

κε ηνλ λφκν 3199/2003. Δπηπιένλ, θαζψο ε Διιάδα κνηξάδεηαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

πδάηηλσλ ζσκάησλ ηεο κε γεηηνληθέο ρψξεο, εληφο θαη εθηφο ΔΔ, απαξαίηεηε ήηαλ θαη ε 

ζπλεξγαζία ηεο κε απηέο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο Οδεγίαο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ήηαλ εμ αξρήο πνιχ κεγάιε ε απφζηαζε πνπ έπξεπε λα δηαλχζεη ε ρψξα καο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη ηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο. 

Πέξα απφ ηηο πζηεξήζεηο πνπ παξνπζίαδε ε ρψξα καο, ε ίδηα ε Οδεγία έζεηε αξθεηά 

θηιφδνμνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη ήηαλ δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ απφ ηα θξάηε κέιε εληφο 

ηνπ ηηζέκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο εθζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

ΟΠΤ (βι. Κεθάιαην 3.4 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο), θαζπζηεξήζεηο αιιά θαη πζηεξήζεηο 

σο πξνο εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο ζεκεηψζεθαλ θαη ζε άιια θξάηε κέιε, κε απνηέιεζκα 

ε Δπηηξνπή λα θηλήζεη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο παξάβαζεο θαη θάπνηα απφ ηα θξάηε 

κέιε λα θαηαδηθαζηνχλ απφ ην ΓΔΔ. Ο δε θχξηνο ζηφρνο ηεο Οδεγίαο γηα θαιή 
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θαηάζηαζε ησλ επξσπατθψλ πδάησλ κέρξη ην 2015 δελ επεηεχρζε ζην βαζκφ πνπ 

αλακελφηαλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, ν ξφινο ηεο ΔΔ σο παξάγνληα κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πδαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρψξα καο είλαη εκθαλήο. Όζνλ αθνξά ηνπο κεραληζκνχο ηνπ 

εμεπξσπατζκνχ, ηφζν ε επξσπατθή λνκνζεζία κέζσ ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, φζν θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηαο, ζπλέβαιαλ ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ΟΠΤ νδήγεζε ζηε βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηε ρψξα καο. Παξάιιεια, ε δηνρέηεπζε πφξσλ 

απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ζε ζρεηηθνχο ζθνπνχο ζπλέβαιε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε 

δεκηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππνδνκψλ. Σν δε ΔΠΑ 

ζπληζηά ζήκεξα ηελ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ πδάησλ. 

Ωζηφζν, νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έζεζε ε 

Οδεγία, θπξίσο ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο ζε επίπεδν ιεθαλψλ 

απνξξνήο πνηακψλ, ε θαζπζηέξεζε ζηε ζπγθξφηεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηνηθεηηθψλ 

θνξέσλ, θαζψο θαη νη αλεπάξθεηεο σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

ζηα νπνία βαζίδνληαη νη εγρψξηεο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ, 

νδεγνχλ ζε κηα θξηηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ επηηπρία ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο πνιηηηθήο 

γηα ηα χδαηα.  

Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ν εθαξκνζηηθφο λφκνο 3199/2003, παξά ην γεγνλφο φηη 

ζεζπίζηεθε έγθαηξα ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΟΠΤ, σζηφζν κεηέζεηε ηελ 

νπζηαζηηθή ξχζκηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο (ΠΓ θαη ΤΑ), κε απνηέιεζκα ε νπζηαζηηθή ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία λα πξαγκαηνπνηεζεί πνιχ αξγφηεξα. Δλδεηθηηθέο είλαη θαη νη 

παξαπνκπέο ηεο ρψξαο καο ζην ΓΔΔ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ιφγσ ηεο κε 

ηήξεζεο ησλ ηηζέκελσλ πξνζεζκηψλ. 

Μπνξεί, επνκέλσο, λα ππνζηεξηρζεί σο πξνο ηελ έθβαζε ηνπ εμεπξσπατζκνχ φηη, 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ πηζαλνηήησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε ζρεηηθή ζεσξία, δειαδή ηεο 

αδξάλεηαο, ηεο ζχγθιηζεο ή ηεο απφθιηζεο, ε ειιεληθή πνιηηηθή γηα ηα χδαηα θαηαξράο 

ζπγθιίλεη κε ηελ επξσπατθή. Ωζηφζν, ππφ κηα πην θξηηηθή πξνζέγγηζε νη αλσηέξσ 

θαζπζηεξήζεηο θαη αλεπάξθεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο αδξάλεηα, ιφγσ 
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ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πινπνίεζεο, ην νπνίν μεπέξαζε ην πξνβιεπφκελν 

επξσπατθφ.  

ε κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο παξαηεξνχκελεο 

πζηέξεζεο, έγηλε, ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αλάιπζε ηνπ 

ξφινπ ησλ εκπιεθφκελσλ δξψλησλ, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ θπξίσο ηα εμήο: Σα 

θπβεξλψληα θφκκαηα ηφζν θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, φζν θαη θαηά ηα επφκελα 

ρξφληα, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν κεηά ην 2011, δηέζεηαλ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή 

πιεηνςεθία ζρεκαηίδνληαο ηζρπξέο κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο. Παξάιιεια, ζρεδφλ 

ην ζχλνιν ησλ θνκκάησλ ζηε Βνπιή είραλ ζπλαηλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ Οδεγία 

θαη αλαγλψξηδαλ ηελ αλάγθε ελζσκάησζήο ηεο ζηελ εγρψξηα λνκνζεζία. 

Παξαηεξείηαη, σζηφζν, δηαρξνληθά ε πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

Τπνπξγείσλ ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιν ην ζπληνληζκφ 

ηνπο, νδεγψληαο ζπρλά ζε αδξάλεηα. Δπηπιένλ, ε αηξνθηθή δηνηθεηηθή δνκή ζηνλ ηνκέα 

ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ππήξρε πξηλ ηελ Οδεγία, κε ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο 

λα αζθνχληαη ζε επίπεδν επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ, είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο πνπ απέδηδε ε πνιηηηθή εγεζία ζηνλ ηνκέα απηφ. ε ζρέζε κε 

ηε δεκφζηα δηνίθεζε, επηζεκαίλνληαη ε απνπζία απνηειεζκαηηθνχ θεληξηθνχ ειέγρνπ 

θαη νη δηνηθεηηθέο αλεπάξθεηεο θπξίσο σο πξνο ηε ζηειέρσζε θαη ηελ ηερλνγλσζία ζε 

ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή. ηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο, ην ηΔ κε ηε 

λνκνινγία ηνπ άζθεζε πίεζε πξνο ηε δηνίθεζε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ησλ 

ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ, θαζηζηψληαο αληηιεπηφ φηη ν εζληθφο 

θαη πεξηθεξεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε θάζε 

έξγνπ δηαρείξηζεο πδάησλ. Σέινο, νη νκάδεο πίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, ηάζζνληαλ ζε γεληθέο γξακκέο ππέξ ηεο έγθαηξεο θαη 

νπζηαζηηθήο ελζσκάησζεο ηεο Οδεγίαο θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο 

πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα. Με άιια ιφγηα, ε δηθαηνζχλε θαη νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ζπληζηνχλ αξλεζίθπξνπο δξψληεο θαηά ηε θάζε ηεο 

πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο, ελψ ε θπβέξλεζε έρεη ηε ζέζε κνλαδηθνχ αξλεζίθπξνπ 

παίθηε.  

Παξάιιεια, κειεηψληαο ηνπο εγρψξηνπο κεζνιαβεηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ή εκπνδίδνπλ ηηο αιιαγέο, παξαηεξείηαη φηη ζηε ρψξα καο δελ ππάξρεη  

παξάδνζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ην πεξηβάιινλ δελ θαίλεηαη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ πνιηηηθή εγεζία, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ πνιηηηθή 
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γηα ηα χδαηα. Οη δε πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΔΔ γίλνληαη ζπρλά αληηιεπηέο 

σο πεγή εμσγελψλ δεζκεχζεσλ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ή σο πξναπαηηνχκελν γηα ηε 

γξήγνξε απνξξφθεζε ελσζηαθψλ πφξσλ. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη επαξθήο 

επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, ζηηο νπνίεο δίλεη έκθαζε ε 

ΔΔ, ψζηε λα ππάξρεη επξεία ζπλαίλεζε ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο.  

πλεπψο, εθφζνλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη πξνηηκήζεηο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ είλαη ζπλαθείο κε ηνπο επξσπατθνχο ζηφρνπο, ε πνξεία 

πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηα χδαηα ζηε ρψξα καο ζπλδέεηαη πξσηίζησο κε 

ηε κεηαξξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

πνιηηηθή βνχιεζε θαη ηελ πξνζήισζε ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο ζηελ ελ ιφγσ 

κεηαξξχζκηζε, θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα 

ηελ πινπνηήζεη επηηπρψο. Καζψο πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή ε νπνία βξίζθεηαη αθφκε 

θαη ζήκεξα ζε εμέιημε θαη κε απνηειέζκαηα πνπ γίλνληαη εκθαλή καθξνπξφζεζκα, 

αλακέλεηαη λα θαλεί κειινληηθά ε επηηπρήο ή κε πινπνίεζή ηεο. 
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