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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

H παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής µελέτης του 

Μεταπυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Το θέµα της παρούσας πτυχιακής µελέτης είναι το «Θεσµικό πλαίσιο 

προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων στην Ελλάδα».  

Κύριος σκοπός και στόχος της εργασίας αυτής ήταν κυρίως µία λεπτοµερής 

προσέγγιση των νόµων που διέπουν τη διαχείριση και προστασία των ανανεώσιµων 

φυσικών πόρων στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα των υδατικών πόρων και των δασών, 

µε παράθεση και ανάλυση των κυριότερων εθνικών νοµοθετηµάτων που έχουν 

θεσπισθεί για την προστασία τους. Επιπρόσθετα η µελέτη αυτή καταγράφει και 

αναλύει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, όπως αυτό ίσχυε και ισχύει µετά από τις 

τροποποιήσεις που έχουν συντελεσθεί, µε βάση κυρίως τις κοινοτικές οδηγίες, µε τη 

συγκέντρωση όλων εκείνων των στοιχείων που απαιτούνται, προκειµένου να 

διαπιστωθεί εν τέλει κατά πόσο προστατεύονται αυτά τα «κοινωνικά αγαθά», τα 

οποία αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις της αειφόρου ανάπτυξης.  

Λέξεις κλειδιά 

Ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι, δάσος, διαχείριση, εθνικό θεσµικό πλαίσιο  

 

 

ABSTRACT  

 

  This present work is included in the frames of final study of Post-gratuated 

Program of Study of department of Engineers of Land planning, Urban planning and 

Regional Development, University of Thessaly. 

The subject of present final study is the “Institutional framework for the 

protection of renewable natural resources in Greece”.  

The main aim and objective of this work was mainly a detailed  approximation 

of laws governing the management and protection of renewable natural resources in 

Greece, and concretely watery resources and the forests, with apposition and analysis 

of major national statutes that has been established for their protection. Additionally, 

this study records and analyzes the current framework as it was in force after the 

modifications that have occurred,  mainly based on EU directives, by bringing 
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together all those elements required to ultimately determine whether protected these 

"social goods",  which  are  the basic requirements of sustainable development.  

Keywords 

Renewable natural resources,  forest, management, national institutional framework 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σήµερα είναι παραδεκτό ότι η γη µε το έδαφος, το νερό, τη χλωρίδα και την 

πανίδα αποτελούν τους κυριότερους και σηµαντικότερους φυσικούς πόρους που είναι 

διαθέσιµοι για τον άνθρωπο. 

Σύµφωνα µε τις παραδοσιακές θεωρίες ανάπτυξης, οι φυσικοί πόροι 

αποτελούν βασικό και δυναµικό παράγοντα για την οικονοµική και περιφερειακή 

ανάπτυξη και σε µεγάλο βαθµό προδιαγράφουν την έµφαση και την κλιµάκωση των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων ενός συγκεκριµένου χώρου. Οι φυσικοί πόροι τους 

οποίους αντλεί το οικονοµικό σύστηµα από τη φύση δεν είναι ανεξάντλητοι. Ένας 

σηµαντικός αριθµός φυσικών πόρων (ορυκτός πλούτος, καύσιµα κ.λπ.) 

αναπαράγονται από τη φύση σε πολύ αργό ρυθµό, ώστε πρακτικά να θεωρούνται 

εξαντλήσιµοι, ενώ άλλοι πόροι, όπως τα δάση, ανανεώνονται πολύ γρήγορα. Τέλος 

υπάρχουν πόροι που θεωρούνται ανεξάντλητοι, όπως οι θάλασσες, οι ακτές, κ.λ.π. αν 

και η υπερεκµετάλλευσή τους πολλές φορές τους απαξιώνει (µόλυνση ακτών, κ.λπ.). 

Εάν  θεωρήσουµε  το  γόνιµο έδαφος,  τον  αέρα , το  νερό,  τα δάση, τα 

λειβάδια, τις θάλασσες, τους ωκεανούς, τους ποταµούς, τους υγροτόπους, τις λίµνες, 

τη βιολογική ποικιλία  ( βιοποικιλότητα ) τα µέταλλα, τη φυσική ανανέωση των 

πόρων και τη φυσική ανακύκλωση  ως το “Γήινο  Κεφάλαιο”,  τότε  οι “φυσικοί 

πόροι” είναι οι τόκοι αυτού  του  γήινου κεφαλαίου. ∆υστυχώς όµως ο άνθρωπος δεν 

αρκείται µόνο στην κατανάλωση  των τόκων   (φυσικών  πόρων),  για να καλύψει τις 

ανάγκες του αλλά βάζει και µάλιστα βαθιά το χέρι του και στο Γήινο Κεφάλαιο.  

Αποτέλεσµα της  απληστίας του ανθρώπου δεν είναι µόνο η εξάντληση των 

φυσικών πόρων  αλλά και η δηµιουργία  περιβαλλοντικών προβληµάτων µε ότι αυτό 

συνεπάγεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1.  ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Με τον όρο  φυσικοί πόροι,  εννοούµε το σύνολο των πρωταρχικών - χωρίς 

την παρέµβαση του ανθρώπου - βασικών αγαθών της Φύσης, τα οποία  µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών του ανθρώπου σήµερα και 

στο µέλλον. Πιο απλά µπορούµε να πούµε ότι φυσικοί πόροι είναι οτιδήποτε παίρνει 

ο άνθρωπος από τη φύση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυµίες του.  

Σύµφωνα  µε  τη  νέα  αντίληψη  για  τους  φυσικούς  πόρους,  η  γη  στο  

σύνολό  της  θεωρείται  και  είναι  ένας  ενιαίος  φυσικός  πόρος. 

Με τον όρο  διαχείριση των φυσικών πόρων  εννοούµε την ορθολογική 

αξιοποίηση και εκµετάλλευση των φυσικών πόρων  χωρίς την επιβάρυνση  αλλά 

αντιθέτως µε την ταυτόχρονη φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος. Η 

ανάπτυξη κάθε χώρας και της Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένης, εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό όχι µόνον από την ύπαρξη φυσικών πόρων αλλά και από την ορθή διαχείριση 

αυτών. 

Ως φυσικός πόρος ορίζεται, δηλαδή, κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που 

χρησιµοποιείται ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση 

των αναγκών του και αποτελεί αξία για το κοινωνικό σύνολο. (Ν. 1650/1986). 

Φυσικός πόρος ονοµάζεται, δηλαδή, κάθε τι που υπάρχει πάνω στη γη και 

χρησιµοποιείται από τον άνθρωπο.  

Γενικά µε τον όρο φυσικοί πόροι χαρακτηρίζονται διάφορες φυσικές ουσίες 

που είναι χρήσιµες στον άνθρωπο καλύπτοντας "ως έχουν" ανάγκες του. Συνεπώς 

πρόκειται για φυσικά αγαθά. Προκειµένου όµως, κάποια απ΄ αυτά, να 

χαρακτηριστούν φυσικοί πόροι θα πρέπει να καλύπτουν τρεις βασικές προϋποθέσεις:  

1. Να ικανοποιούν ανθρώπινη ανάγκη, χωρίς καµία µετατροπή ή να είναι εύκολα 

σχετικά προσαρµόσιµα στις ανάγκες του. 

2. Τα συγκεκριµένα αγαθά να είναι εύκολα διαθέσιµα, ή έστω µε κάποια λογική 

δαπάνη ενέργειας ή ανταλλαγής. 
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3. Ο άνθρωπος να βρίσκεται σε ανάλογο πολιτισµικό επίπεδο ώστε µε τις ικανότητές 

του να µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτά. 

Συνεπώς φυσικοί πόροι είναι κυρίως φυσικά αγαθά εύκολα προσβάσιµα και 

διαθέσιµα, τα οποία ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τα χρησιµοποιήσει για  την 

κάλυψη αναγκών του. 

 

1.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

Για τις ανθρώπινες κοινωνίες σαν φυσικοί πόροι ορίζονται όλα τα υπάρχοντα 

στη γη υλικά ή προϊόντα, που είναι χρήσιµα για τη ζωή και τις δραστηριότητες του 

ανθρώπου. Η ταξινόµηση ενός προϊόντος ή υλικού σε φυσικό πόρο ή όχι εξαρτάται 

από τη µορφή των κοινωνιών και το τεχνολογικό τους υπόβαθρο. Έτσι αυτό που χθες 

ήταν φυσικός πόρος π.χ. η κοπριά, σήµερα µπορεί να µην είναι πια, αλλά να 

ξαναγίνει κάποτε. Οι περισσότεροι φυσικοί πόροι είναι και αποθεµατικοί. 

∆ηµιουργούν δηλαδή αρχικά απόθεµα ύλης και συνήθως ενέργειας, ή οποία 

περικλείεται µέσα σ' αυτή. Εάν το απόθεµα, προέρχεται από αβιοτικά συστήµατα 

(µέταλλα, νερό, µάρµαρα κλπ) ή από πρώην βιοτικά συστήµατα (κάρβουνο, 

πετρέλαιο, φυσικό αέριο) είναι, συνήθως, µη ανανεώσιµο. Απόθεµα ανανεώσιµο 

δηµιουργείται συνήθως από τα σύγχρονα βιοτικά συστήµατα (γεωργικές 

καλλιέργειες, αλιεύµατα, δασική ξυλεία κλπ),  που µαζί µε την ηλιακή την αιολική 

και την υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελούν τους ενεργειακούς ανανεώσιµους πόρους. 

 
Ειδικότερα, στους φυσικούς πόρους περιλαµβάνονται:  

α) οι πρώτες ύλες, όπως τα ορυκτά, όπου συµπεριλαµβάνονται οι ορυκτές πηγές 

ενέργειας, τα µεταλλεύµατα και η βιοµάζα. Οι ορυκτές πηγές ενέργειας, τα 

µεταλλεύµατα και τα λοιπά ορυκτά (π.χ. γύψος, καολίνης) δεν είναι ανανεώσιµα, υπό 

την έννοια ότι δεν αναπληρώνονται εντός των ανθρώπινων χρονικών πλαισίων. Τα 

αποθέµατά τους είναι πεπερασµένα και εξαντλούνται από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Αντιθέτως, η βιοµάζα είναι, κατ' αρχήν, ανανεώσιµη εντός των 

ανθρώπινων χρονικών πλαισίων, καθώς περιλαµβάνει ταχέως και βραδέως 

ανανεώσιµους πόρους, όπως τα γεωργικά προϊόντα και η ξυλεία. Ωστόσο, οι 
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βιολογικοί αυτοί πόροι που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες είναι δυνατόν να 

εξαντληθούν εάν γίνεται υπερεκµετάλλευσή τους.  

β) τα στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως ο ατµοσφαιρικός αέρας, το νερό και το 

έδαφος. Οι πόροι αυτοί συντηρούν τη ζωή και παράγουν βιολογικούς πόρους. Σε 

αντίθεση µε τις πρώτες ύλες, αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η υποβάθµιση της 

ποιότητάς τους. Το πρόβληµα δηλαδή, δεν είναι η ποσότητα, αλλά η κατάσταση 

αυτών των πόρων. Λόγου χάριν, οι συνολικές ποσότητες αέρα και νερού πάνω στη γη 

δεν µεταβάλλονται, αλλά, εξαιτίας της ρύπανσης, η ποιότητά τους είναι πολλές φορές 

κακή. Επιπλέον, ζωτικής σηµασίας είναι η βιοποικιλότητα των περιβαλλοντικών 

πόρων.  

γ) οι ρέοντες πόροι, όπως η αιολική, η γεωθερµική, η παλιρροϊκή και η ηλιακή 

ενέργεια. Οι πόροι αυτοί είναι ανεξάντλητοι, αλλά για την εκµετάλλευσή τους 

απαιτούνται άλλοι πόροι. Για την κατασκευή ανεµογεννητριών ή ηλιακών 

συστοιχιών, π.χ., χρειάζονται ενέργεια, πρώτες ύλες και χώρος. 

δ) ο χώρος, καθώς είναι προφανές ότι χρειάζεται φυσικός χώρος για την παραγωγή ή 

τη διατήρηση όλων των ανωτέρω πόρων. Όπως η χρήση των γαιών για οικισµούς, 

υποδοµές, για τη βιοµηχανία, την εξόρυξη, τη γεωργία και τη δασοκοµία. 

Η έννοια του φυσικού πόρου είναι ευρύτερη της ενεργειακής πηγής και 

περιλαµβάνει καθετί που χρειάζεται ένας οργανισµός για την επιβίωσή του και 

προέρχεται από τη φύση (Camp, 1991). Ιδιαίτερα για τις ανθρώπινες κοινωνίες σαν 

φυσικοί πόροι ορίζονται όλα τα υπάρχοντα στη γη υλικά ή προϊόντα που είναι 

χρήσιµα για τη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Επειδή οι περισσότεροι 

φυσικοί πόροι είναι και αποθεµατικοί, δηµιουργούν δηλαδή αρχικά απόθεµα ύλης και 

ενέργειας που περικλείεται µέσα σ' αυτή, µπορούν να ταξινοµηθούν σε ανανεώσιµους 

φυσικούς πόρους, που διαρκούν για πάντα ή ανανεώνονται συνεχώς, όταν γίνεται 

σωστά η διαχείρισή τους, και µη ανανεώσιµους που εξαντλούνται σε τέτοιο σηµείο 

ώστε η ανανέωσή τους είναι αδύνατη ή πολύ  δαπανηρή.  

Οι ανανεώσιµοι πόροι δηµιουργούνται συνήθως από τα σύγχρονα βιοτικά 

συστήµατα (γεωργικές καλλιέργειες, αλιεύµατα, δασική ξυλεία κλπ.) και µαζί µε την 

ηλιακή, την αιολική, τη γεωθερµική και την υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελούν τους 

ενεργειακούς ανανεώσιµους πόρους. Αντίστοιχα οι µη ανανεώσιµοι πόροι είναι 

αποθέµατα που προέρχονται από αβιοτικά συστήµατα (µέταλλα, νερό, µάρµαρα) ή 
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από πρώην βιοτικά συστήµατα (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) (http://kpe-

kastor.kas.sch.gr). 

         Όλοι οι φυσικοί πόροι διακρίνονται σε ανακυκλώσιµους και µη 

ανακυκλώσιµους, ανάλογα µε το αν µπορούν ή όχι να ανανεωθούν µε τεχνητές 

διεργασίες ανακύκλωσης ή µέσα από τους φυσικούς κύκλους.  

 

Πίνακας 1.1  Κατανοµή φυσικών πόρων 

Φυσικοί πόροι Ανανεώσιµοι Μη ανανεώσιµοι 

Ανακυκλώσιµοι 
Νερό, χαρτί, ξυλεία, φυσικά 
υφαντουργικά προϊόντα  

Μέταλλα, γυαλί, 
µάρµαρα 

Μη 
ανακυκλώσιµοι 

Καυσόξυλα, φυτικά καύσιµα, 
τροφές 

Πετρέλαιο, κάρβουνο, 
ουράνιο, πλαστικά 

         Πηγή:Ιδία επεξεργασία 

Όπως είναι κατανοητό αν ένας πόρος δεν είναι ούτε ανανεώσιµος ούτε 

ανακυκλώσιµος είναι ζήτηµα χρόνου η εξαφάνιση του.  

Θεωρητικά οι ανανεώσιµοι πόροι πρέπει να διαρκούν για πάντα ή να ανανεώνονται 

συνεχώς όταν γίνεται σωστά η διαχείριση τους. Ενώ οι µη ανανεώσιµοι να 

εξαντλούνται σε τέτοιο σηµείο ώστε η ανανέωση τους να είναι αδύνατη ή πάρα πολύ 

δαπανηρή. Είναι φανερό ότι ένας πόρος θεωρείται ανακυκλώσιµος ή όχι από το αν 

µπορεί ή όχι να ανανεωθεί µε τεχνητές διεργασίες ανακύκλωσης ή φυσικά. 

Συγκεκριµένα: 

1. Ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι (νερά, δάση γεωργική παραγωγή). 

Ονοµάζονται αυτοί που ανανεώνονται µε φυσικές ή τεχνικές διεργασίες, π.χ. τα 

δέντρα , που µπορούν να δώσουν ξυλεία. Κόβονται για να ληφθεί η πρώτη ύλη 

(ξυλεία) αλλά µπορούν να αντικατασταθούν µε φυσική ή τεχνητή αναδάσωση. Οι 

ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι δηµιουργούνται συνήθως από τα σύγχρονα βιοτικά 

συστήµατα (γεωργικές καλλιέργειες, αλιεύµατα, δασική ξυλεία, κ.λ.π.) και µαζί µε 

την ηλιακή, την αιολική, τη γεωθερµική και την υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελούν 

τους ενεργειακούς ανανεώσιµους φυσικούς πόρους.  

Τους ανανεώσιµους φυσικούς πόρους µπορούµε να τους χωρίσουµε σε 

βιοτικούς και αβιοτικούς. Οι αβιοτικοί πόροι δεν έχουν οργανική προέλευση και είναι 
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ανανεώσιµοι (αέρας θάλασσα, ποτάµια). Οι βιοτικοί πόροι χωρίζονται σε παραγωγικά 

και φυσικά οικοσυστήµατα ανάλογα µε το βαθµό επηρεασµού τους από τον άνθρωπο 

ή και τη χρήση τους 

2. Μη ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι (έδαφος, µεταλλεύµατα πετρέλαιο) 

ονοµάζονται αυτοί που δεν ανανεώνονται µε φυσικές ή τεχνικές διεργασίες 

(τουλάχιστον στο ορατό µέλλον), αλλά απλά υπάρχουν σε κοιτάσµατα (φυσικά 

αποθέµατα) που καταναλώνονται και εξαντλούνται κάποτε, είναι δηλαδή αποθέµατα 

που προέρχονται από αβιοτικά συστήµατα (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). 

Μερικές φορές τα προϊόντα τους µπορούν να ανακυκλωθούν για να καθυστερήσουν 

την επικείµενη εξάντληση των κοιτασµάτων τους (π.χ. τα µέταλλα) ή να συντεθούν 

µε τεχνητό τρόπο από άλλες φυσικές πρώτες ύλες (π.χ. το πετρέλαιο), αλλά αυτό δεν 

τα καθιστά ανανεώσιµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. AΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

2.1 ΕIΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστηµονικές έρευνες έχουν 

προσφέρει άφθονα δεδοµένα που δείχνουν την αυξανόµενη υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος. Οι διαπιστώσεις αυτές συντελούν στην βαθµιαία συνειδητοποίηση ότι 

η οικονοµική ανάπτυξη έχει κάποια όρια που προσδιορίζονται από το πεπερασµένο 

περιβάλλον του πλανήτη. Η ευρέως διαδεδοµένη άποψη ότι τα πάντα είναι δυνατά αν 

διαθέτουµε "αρκετή ενέργεια και τεχνολογία" άρχισε να αµφισβητείται, όταν 

διαπιστώθηκαν η περιορισµένη αντοχή των φυσικών κύκλων, αλλά και οι 

αστάθµητοι κίνδυνοι από τις παρενέργειες της τεχνολογίας. Η ύπαρξη ορίων στη 

µεγέθυνση της ανθρώπινης δραστηριότητας υποστηρίχτηκε από την περίφηµη µελέτη 

τηςΛέσχης της Ρώµης, το 1971, µε αντικειµενικά επιχειρήµατα σχετικά µε τον 

παγκόσµιο πληθυσµό, τους φυσικούς πόρους, τους δείκτες ρύπανσης κ.λπ.. Η πρώτη 

διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον, το 1972 στη Στοκχόλµη, υπήρξε 

η αφετηρία µιας σειράς διεθνών δραστηριοτήτων µε στόχο την προστασία του 

παγκόσµιου περιβάλλοντος. Η διάσκεψη για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, στο 

Ρίο το 1992, καθόρισε στόχους και προτεραιότητες της αναγκαίας περιβαλλοντικής 

και αναπτυξιακής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο. Η διάσκεψη στο Γιοχάνεσµπουργκ το 

2002, 10 χρόνια µετά το Ρίο, αποτίµησε τα αποτελέσµατα που έχουν ή δεν έχουν 

επιτευχθεί. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές πολιτικές των διαφόρων χωρών παραµένουν 

πολύ διαφορετικές και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το επίπεδο οικονοµικής 

ανάπτυξης και περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης. Η Παγκόσµια Επιτροπή για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, µε τη µελέτη "Το Κοινό µας Μέλλον" (1987), 

προέβαλε την αειφορία (sustainability), ως µία σύγχρονη απάντηση στο πρόβληµα 

των υλικών ορίων της οικονοµικής µεγέθυνσης. Η αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη 

(sustainable development) έχει στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών 

πόρων, µε τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες του παρόντος, 

ιδιαίτερα αυτές των φτωχότερων στρωµάτων και του Τρίτου Κόσµου, χωρίς να 

υπονοµεύεται η κάλυψη των αναγκών του µέλλοντος. Η αειφορία, ως προσπάθεια 

συµβιβασµού των αντιθέσεων µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος, 

αποτελεί µια µετριοπαθή αναπτυξιακή και φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση, δεν 

ταυτίζεται µε την οικολογική άποψη της οικοανάπτυξης, ενώ βρίσκεται σε αντίθεση 
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µε τις πιο ακραίες οικολογικές ή αναπτυξιακές απόψεις. Η ιδέα της αειφορίας 

εµπνέεται από την ορθολογική εκµετάλλευση του δάσους. Η αειφόρος υλοτοµία 

µπορεί να προσφέρει µια συνεχή παραγωγή ξύλου, που αντιστοιχεί στον "τόκο", ενώ 

το δασικό "κεφάλαιο" παραµένει σε καλή κατάσταση, ώστε να διαιωνίζεται η 

παραγωγική του ικανότητα. Κατ΄ αντιστοιχίαν, η ορθή πολιτική για την ικανοποίηση 

των ανθρώπινων αναγκών σηµαίνει αύξηση της παραγωγικής ικανότητας µε σεβασµό 

των οικολογικών αναγκών, καλύτερες προοπτικές ισοκατανοµής των αγαθών, 

περιορισµό της δηµογραφικής αύξησης κάτω από τα όρια αντοχής των φυσικών 

συστηµάτων. Η αειφόρος ανάπτυξη στις διάφορες περιπτώσεις περιβαλλοντικών 

συστηµάτων δεν είναι πάντοτε εφικτή. Γενικά όµως είναι χρήσιµη ως εργαλείο 

ανάλυσης, διότι επιτρέπει µια εµπεριστατωµένη κριτική των διαφόρων οικονοµικών 

επιλογών. Πρόκειται για προσπάθεια ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης 

στις αναπτυξιακές πολιτικές, αποτελεί απόπειρα συµβιβασµού µεταξύ ανάπτυξης και 

περιβάλλοντος. Κατά κανόνα, συνεπάγεται µια µείωση στην ταχύτητα οικονοµικής 

µεγέθυνσης. Είναι µία έννοια ασαφής, η οποία όµως αποτελεί δυναµικό σύνθηµα, 

που έχει θεωρητικά υιοθετηθεί τόσο από κυβερνήσεις, όσο και από µη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Η εµφάνιση ενδιαφέροντος από το διεθνές κεφάλαιο (πράσινος 

καπιταλισµός) για επενδύσεις σε τοµείς όπως η ανακύκλωση απορριµµάτων, τα 

υγιεινά προϊόντα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.λ.π. ενισχύει την αποδοχή των 

σχετικών ιδεών από τη διεθνή κοινότητα. 

Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί µια πολιτική µακροπρόθεσµου σχεδιασµού σε 

παγκόσµιο επίπεδο, βασισµένη σε αναµφισβήτητες θέσεις, όπως: 

• Οι περιβαλλοντικές πιέσεις αλληλεξαρτώνται, το περιβάλλον είναι ένα πολύπλοκο 

δυναµικό σύστηµα. 

• Τα οικολογικά και τα οικονοµικά προβλήµατα αλληλοεπηρεάζονται και συνδέονται 

µε κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες, όπως η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός 

αποκλεισµός, η µειονεκτική θέση των γυναικών σε πολλές κοινωνίες. 

• Οι περιβαλλοντικές βλάβες δε σταµατούν στα εθνικά σύνορα. 

Θεµέλιο της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων, µε στόχο την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών στο παρόν και στο 

µέλλον. Αυτό προϋποθέτει συχνά την εισαγωγή της έννοιας της κυκλικής κίνησης για 

τα προϊόντα των φυσικών πόρων, είτε ακολουθώντας κύκλους που υπάρχουν στη 

φύση (ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι), είτε δηµιουργώντας τεχνητούς κύκλους 

(ανακυκλώσιµοι φυσικοί πόροι). Η συντόµευση της περιόδου του τεχνητού κύκλου 
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συµβάλλει στην αποφυγή ρύπανσης (π.χ. γρήγορη ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων 

µετάλλων). Από την άλλη µεριά, ορισµένοι φυσικοί κύκλοι (π.χ. κύκλος του 

φωσφόρου) έχουν πολύ µακριά περιόδο, πράγµα που στερεί ουσιαστικά την ιδιότητα 

του ανανεώσιµου από τον αντίστοιχο φυσικό πόρο. Η ορθολογική χρήση των 

ανανεώσιµων φυσικών πόρων (π.χ. γλυκό νερό, δάσος, πανίδα) περιλαµβάνει την 

εξοικονόµηση και την αποφυγή της εξάντλησης, αλλά και την προστασία από τη 

ρύπανση και την εν γένει υποβάθµιση.  

Παραδείγµατα ανανεώσιµων φυσικών πόρων είναι:  

• Η αιολική ενέργεια, διότι µπορεί να προσφέρει παραγωγή ηλεκτρισµού, χωρίς να 

εξαντλεί κάποιο καύσιµο. 

• Ένα υπόγειο υδατικό απόθεµα, από το οποίο αντλείται περιορισµένη ποσότητα 

νερού ανά µονάδα χρόνου, έτσι ώστε η εκµετάλλευση να αντιστοιχεί στον «τόκο», 

ενώ το υδάτινο «κεφάλαιο» να παραµένει ακέραιο. 

• Ένας πληθυσµός ταράνδων, τον οποίο κυνηγά µια πρωτόγονη φυλή, εφ’ όσον η 

δραστηριότητα αυτή µπορεί να προσφέρει µονίµως µια ποσότητα τροφής στους 

ανθρώπους, χωρίς να µειώνεται το µέγεθος του πληθυσµού των ζώων. 

Ο τρόπος εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων συνδέεται άµεσα και µε τη 

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Η ηπιότητα είναι µια ιδιότητα που χαρακτηρίζει 

µόνον εκείνες τις τεχνολογίες που εξασφαλίζουν: 

• ανανέωση του φυσικού πόρου 

• διατήρηση του περιβάλλοντος 

• αποφυγή κοινωνικών κινδύνων (π.χ. σοβαρά ατυχήµατα). 

Το τελευταίο χαρακτηριστικό επιδέχεται φυσικά διαφορετικές ερµηνείες, 

όπως π.χ. η άποψη ενός µεγάλου µέρους των οικολογικών κινηµάτων ότι η 

συγκέντρωση εξουσίας από τους τεχνοκράτες αποτελεί κοινωνικό κίνδυνο. Η 

ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και η χρησιµοποίηση ηπιότερων τεχνολογιών 

είναι σε ένα βαθµό ζήτηµα οικονοµικό, διότι αυξάνεται σηµαντικά το κόστος 

εκµετάλλευσης, άρα και το κόστος του τελικού προϊόντος, καθιστώντας την 

ανάπτυξη περισσότερο ποιοτική, αλλά και πιο ακριβή. 

Στόχος της αειφόρου ανάπτυξης είναι και η διατήρηση και αναβάθµιση των 

φυσικών πόρων, οι οποίοι πιέζονται από το υψηλό επίπεδο κατανάλωσης των 

βιοµηχανικών χωρών, σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο πληθυσµό και την 

κατανάλωση των αναπτυσσόµενων χωρών. Οι προοπτικές εναλλακτικών λύσεων 

στην αγροτική παραγωγή, στις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και στην ενέργεια, 
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είναι σηµαντικές για τη µείωση της ατµοσφαιρικής και της υδατικής ρύπανσης. Ο 

επαναπροσδιορισµός των τεχνολογιών, µέσω στροφής της αγοράς προς την 

κατεύθυνση προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον, µε µεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής, µε δυνατότητα ανακύκλωσης ή εξοικονόµησης ενέργειας κ.λπ. Η σύγκλιση 

οικονοµικών και περιβαλλοντικών στόχων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, µέσω 

αποδοχής της κοινωνικής ευθύνης, αναγνώρισης των ορίων της επιστήµης και της 

τεχνολογίας στην επίλυση των προβληµάτων, αναγνώρισης των µακροπρόθεσµων 

συνεπειών των αποφάσεων.  

Η συνετή δηλαδή διαχείριση  των πόρων αποτελεί το θεµέλιο της αειφόρου 

ανάπτυξης. Αυτό έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο, και στην Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π∆ΚΑΑ), το 

2002, όπου συµφωνήθηκε ότι:… η προστασία και η διαχείριση των φυσικών πόρων 

αποτελούν πρωταρχικούς στόχους και βασικές προϋποθέσεις της αειφόρου ανάπτυξης 

(Θεοχάρη, 2007).  

 

Στις µέρες µας βρισκόµαστε, ως παγκόσµια κοινότητα, αντιµέτωποι µε δύο 

ιδιαιτέρως δυσοίωνα σενάρια:  

1. Της εξάντλησης ή της έλλειψης των φυσικών αποθεµάτων, µε συνέπεια την 

υπονόµευση της µελλοντικής οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και  

2. Της υποβάθµισης της ποιότητας του περιβάλλοντος, από τον τρόπο που 

χρησιµοποιούνται οι πόροι, σε βαθµό που να απειλούνται τα οικοσυστήµατα και η 

ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.  

 

 

2.2 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

(α) διασφάλιση της διαθεσιµότητας των πόρων και  

(β) διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων.  

Οι µέχρι τώρα παρεµβάσεις αφορούσαν κυρίως, στις σηµειακές πηγές 

επιπτώσεων στο περιβάλλον στις πολύ αρχικές ή στις τελικές φάσεις του κύκλου 

ζωής. Προσφάτως, το ενδιαφέρον στράφηκε σε πιο διάχυτες πηγές περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που οφείλονται στη χρήση των προϊόντων.  
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο µια συντονισµένη προσέγγιση για την αντιµετώπιση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης φυσικών πόρων, υλών και προϊόντων, 

επιχειρείται µε τις ακόλουθες στρατηγικές-πολιτικές:  

- τη στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων,  

- τη στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων,  

- την ολοκληρωµένη πολιτική για τα προϊόντα µε σκοπό την αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.  

Η στρατηγική για τους πόρους εστιάζεται στην κατανόηση και τη 

χαρτογράφηση των σχέσεων µεταξύ της χρήσης των πόρων και των περιβαλλοντικών 

τους επιπτώσεων, µε στόχο τον προσδιορισµό των τοµέων όπου χρειάζεται να 

αναληφθεί δράση.  

Η ολοκληρωµένη πολιτική για τα προϊόντα προσφέρει µια σειρά µέσα, τα 

οποία µπορούν να εφαρµοστούν για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ενός προϊόντος σε όλη τη διάρκεια ζωής του.  

Οι δύο πρωτοβουλίες είναι, εποµένως, συµπληρωµατικές µεταξύ τους. 

 

 

2.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

Οι πολιτικές που επηρεάζουν την χρήση των πόρων είναι οι εξής: 

- η οικονοµική πολιτική, στην οποία η ώθηση προς ισχυρή οικονοµική µεγέθυνση 

συνεπάγεται τη χρήση πόρων για τη στήριξή της.  

- η φορολογική πολιτική, στην οποία η παραδοσιακή έµφαση στη φορολόγηση των 

ανθρώπινων πόρων (π.χ. µέσω των εθνικών ασφαλιστικών εισφορών) αντί της χρήσης 

των πόρων έχει ευνοήσει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας εις βάρος 

της παραγωγικότητας των πόρων.  

- η γεωργική πολιτική και, ειδικότερα, η ΚΑΠ, της οποίας οι στόχοι διευρύνονται 

πέραν της γεωργικής παραγωγικότητας για να συµπεριλάβουν, µεταξύ άλλων, την 

ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών προβληµατισµών που αφορούν την αειφόρο 

χρήση του νερού και του εδάφους.  

- η αλιευτική πολιτική και, ειδικότερα, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που αποσκοπεί 

στον καθορισµό µέτρων για τη διατήρηση, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση των 

υδρόβιων πόρων. Ο στόχος αυτός καλύπτει τον περιορισµό των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της αλιείας σε συµφωνία µε τις κοινοτικές πολιτικές σε άλλους τοµείς, 
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ειδικότερα µε την περιβαλλοντική, την κοινωνική, την περιφερειακή, την 

αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική στους τοµείς της υγείας και της προστασίας 

των καταναλωτών.  

- η ενεργειακή πολιτική, ένας από τους στόχους της οποίας είναι η ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασµού.  

-η πολιτική µεταφορών, στην οποία η χρήση της γης για υποδοµές µεταφορών µπορεί 

να οδηγήσει, λόγου χάριν, στον κατακερµατισµό ενδιαιτηµάτων.  

 

 

2.4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Εκτός από τις πολιτικές που αντιµετωπίζουν άµεσα περιβαλλοντικές πιέσεις, 

υπάρχουν επίσης αρκετές πολιτικές, εφαρµοζόµενες ή υπό κατάρτιση, που µπορούν 

να συµβάλουν στη µείωση των εν λόγω πιέσεων. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται:  

- η διαδικασία ενσωµάτωσης του Κάρντιφ - επιδιώκει την πληρέστερη ενσωµάτωση 

των περιβαλλοντικών ζητηµάτων σε άλλους τοµείς πολιτικής.  

- η έρευνα και η καινοτοµία - ορισµένα από αυτά επιδιώκουν την ανάπτυξη νέων 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών και τη διατύπωση νέων προσεγγίσεων ως προς τα 

πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, που θα συµβάλλουν στην άµβλυνση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων, ενώ άλλα αποβλέπουν στην 

πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων της χρήσης των πόρων, ιδίως σε σχέση µε 

τη συνεκτίµηση των εξωτερικών συντελεστών κόστους.  

  Βασικό δηλαδή στοιχείο της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων αποτελεί η 

εξισορρόπηση διαφορετικών στόχων και επιλογών µε σωστή κατανόηση των πιθανών 

αλληλεπιδράσεων. Η ύπαρξη µηχανισµού για το συσχετισµό των πολιτικών επιλογών 

µε το γενικό στόχο της αποσύνδεσης της οικονοµικής ανάπτυξης από τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης των πόρων παραµένει κεντρικό ζητούµενο 

(Θεοχάρη, 2007).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

3.1 ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Στην κορυφή της πυραµίδας των κανόνων δικαίου βρίσκεται το ισχύον 

Σύνταγµα του 1975/1986/2001. Ειδικότερα το Σύνταγµα του 1975 περιέλαβε, για 

πρώτη φορά σε συνταγµατικό κείµενο, διάταξη για την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Συγκεκριµένα η προστασία του περιβάλλοντος προβλέπεται µε σαφήνεια από 

το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2, του Ελληνικού Συντάγµατος του 1975, το οποίο 

τροποποιήθηκε το 2001. Θεµατοφύλακας του Συντάγµατος και ειδικότερα του 

άρθρου 24 είναι το Συµβούλιο της Επικρατείας, ως Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο, 

το οποίο, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ελέγχει τον τρόπο ανάπτυξης της χώρας και έχει 

αναδειχθεί σε παραγωγό περιβαλλοντικής πολιτικής.. 

  Η νεώτερη διατύπωση (2001) των 2 πρώτων παραγράφων του άρθρου 24 είναι 

η εξής: 

1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός . Για τη διαφύλαξή του το 

Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο 

πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία των 

δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του 

Κράτους. Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών 

εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή 

άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον. 

2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η 

πολεοδόµηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών 

υπάγεται στη ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, µε σκοπό να 

εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να 

εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές 

και σταθµίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήµης. Η σύνταξη εθνικού 

κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. 

Στο ως άνω άρθρο, δηλαδή, εξαγγέλεται η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ το κράτος υποχρεούται να λαµβάνει ιδιαίτερα 
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προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα για τη διαφύλαξή του. Με την αναθεώρηση του 

Συντάγµατος το 2001, καθιερώνεται ατοµικό δικαίωµα στο περιβάλλον, καθώς 

προστίθεται στη διάταξη αυτή ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δικαίωµα 

του καθενός. Επίσης για πρώτη φορά, καθιερώνεται συνταγµατικά η αρχή της 

αειφορίας. 

Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στα δάση και στις δασικές εκτάσεις (άρθρο 24 παρ. 1 

εδ. γ, δ και ε), στο οικιστικό περιβάλλον (άρθρο 24 παρ. 2 και 5) και στο πολιτιστικό 

περιβάλλον (άρθρο 24 παρ. 6). Το συνταγµατικό δικαίωµα στο περιβάλλον, κατ’ 

αρχήν, µπορεί να συγκρούεται και µε άλλα συνταγµατικά δικαιώµατα, όπως είναι το 

δικαίωµα στην ιδιοκτησία (άρθρο 17 Σ.), το δικαίωµα της οικονοµικής ελευθερίας και 

ανάπτυξης (άρθρα 5 παρ. 1, 22 παρ. 1, 106 παρ. 2 Σ). Ωστόσο, η προστασία του 

περιβάλλοντος, ως προστατευόµενο έννοµο αγαθό, υπόκειται σε στάθµιση και 

αξιολόγηση, ιδίως όταν υπάρχει σύγκρουση µε άλλα συνταγµατικά δικαιώµατα. Η 

νοµολογία, υιοθετεί, κατά περίπτωση, ως µέθοδο άρσης της σύγκρουσης, την αρχή 

της στάθµισης συµφερόντων.  

Το Σύνταγµα ακολουθούν ιεραρχικά, οι διεθνείς συµβάσεις που έχουν 

επικυρωθεί από την Ελλάδα, ενώ έπονται οι νόµοι, που ψηφίζονται από τη Βουλή και 

θα πρέπει να βρίσκονται σε συµµόρφωση µε το Σύνταγµα και τις διεθνείς συνθήκες. 

Μάλιστα στο πλαίσιο επίλυσης και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η νοµολογία, η οποία λογίζεται ως 

πηγή δικαίου, η οποία καλείται το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που έχουν 

κρίνει συγκεκριµένα νοµικά ζητήµατα και κυρίως το Ε’ Τµήµα του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, το οποίο αποφαίνεται επί περιβαλλοντικών θεµάτων. 

 

 

3.2 Η προστασία του περιβάλλοντος µέσω του Ν. 1650/1986 

 

Ο Ν. 1650/1986 αποτελεί το βασικό νοµοθέτηµα για την προστασία του 

περιβάλλοντος στην ελληνική έννοµη τάξη και έχει σκοπό τη θέσπιση θεµελιωδών 

κανόνων και την καθιέρωση κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος να ζει σε αν υψηλής ποιότητας επίπεδο µέσα 

στο οποίο θα προστατεύεται η υγεία του και θα ευνοείται η ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του. 
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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προστασία του περιβάλλοντος από έργα και 

δραστηριότητες, τα οποία κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το αν απαιτείται 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Στη συνέχεια σε ό,τι αφορά στην προστασία του 

περιβάλλοντος από τη ρύπανση, περιλαµβάνονται µέτρα προστασίας της 

ατµόσφαιρας, των νερών και του εδάφους από τις διάφορες µορφές ρύπανσης, καθώς 

και ειδικά µέτρα για την προστασία από το θόρυβο, τη ραδιενέργεια, τα απόβλητα και 

τις επικίνδυνες ουσίες. Σχετικά µε την προστασία της φύσης και του τοπίου, 

προβλέπονται µέτρα προστασίας των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων, της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας και των βιοτόπων τους, τα οποία αντιµετωπίζονται ως 

συστατικά στοιχεία των οικοσυστηµάτων που προστατεύονται.  

Ο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος, τροποποιήθηκε µε τον 

Ν. 3012/2002, προκειµένου να υπάρξει εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 

97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος από έργα και 

δραστηριότητες που επιφέρουν δυσµενείς επιπτώσεις σ’ αυτό.  

Στο κείµενο που ακολουθεί θα εξετάσουµε το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο 

προστασίας των δασών και των υδάτων, ως ανανεώσιµων φυσικών πόρων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ∆ΑΣΗ 

 

4.1  EIΣΑΓΩΓΗ 

   

∆άσος ονοµάζεται το σύνολο των δένδρων και των θάµνων που υπάρχουν σε 

µια µεγάλη επιφανειακή έκταση και  µαζί µε τους υπόλοιπους φυτικούς και  ζωικούς  

οργανισµούς συνθέτουν  τη δασοβιοκοινότητα, η οποία µαζί µε το δεδοµένο βιότοπο 

αποτελούν το δασικό οικοσύστηµα. Για  την  ανανεώσιµη,  όσο  βέβαια  το  επιτρέπει  

ο  άνθρωπος,  πλούσια  και  πολλαπλή  προσφορά  του,  το  δάσος  χαρακτηρίζεται  

ως  ένας  από  τους  πλέον  πολύτιµους  φυσικούς πόρους. Πέραν  της  αισθητικής  

του  αξίας,  της  αναψυχής  και  της  απόλαυσης  που  προσφέρει  στον  άνθρωπο,  το   

δάσος:      

●      Παρέχει  χρήσιµα  προϊόντα 

●     Προστατεύει  το  έδαφος  από  τη  διάβρωση 

●      ∆ιατηρεί  την  ποιότητα  του  εδάφους 

●      Παράγει  βιοµάζα  ως  καύσιµη  ύλη  και   πηγή  ενέργειας ( ανανεώσιµη ). 

●      Είναι   δεξαµενή  γενετικού  υλικού ( βιοποικιλότητα ). 

●      Συµµετέχει  στον  κύκλο  του  νερού  και  στον  εφοδιασµό  του  υδροφόρου  

ορίζοντα. 

●      Συµµετέχει  στον  κύκλο  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  και  του  οξυγόνου. 

●      Συµβάλλει  στη  σταθεροποίηση  του  κλίµατος  της  γης. 

 

Σε  αντίθεση  µε  τα  παραπάνω  ο  άνθρωπος  καταστρέφει  αυτόν  το  

φυσικό  πόρο  µε : 

�      την  εντατική  υλοτοµία 

�      τις  σκόπιµες  πυρκαγιές 

�   την  αποψίλωση  για  δηµιουργία  βοσκοτόπων  και  νέων  καλλιεργησίµων  

εδαφών. 
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4.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 

 

 Οι κοινωφελείς επιδράσεις και λειτουργίες του δάσους, οι οποίες καθιστούν 

το δάσος διαχρονικά απαραίτητο για την ανάπτυξη και ευηµερία των ανθρώπινων 

κοινωνιών, είναι οι εξής: 

1. Παραγωγή ξύλου 

Το ξύλο είτε ως πηγή ενέργειας (καυσόξυλα, ξυλοκάρβουνα) είτε ως ξύλο 

κατασκευών, ναυπηγικής, επιπλοποιίας, διακόσµησης, βιοµηχανικό ή παραγωγής 

χάρτου από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην 

ανάπτυξη της οικονοµίας, της ευηµερίας και του πολιτισµού των ανθρώπινων 

κοινωνιών. Είναι ένα οικολογικά παραγόµενο προϊόν χωρίς κατανάλωση (εισροή) 

πρόσθετης ενέργειας, δηλαδή ένας βιολογικά ανανεώσιµος φυσικός πόρος. Παρά την 

αντικατάστασή του από άλλα τεχνητά (κυρίως µέταλλα και πλαστικά) υλικά διατηρεί, 

χάρη στις ιδιότητές του, τη µεγάλη σηµασία του και θα τη διατηρεί και στο µέλλον, 

γιατί είναι ένα προϊόν που παράγεται ανέξοδα, έχει µεγάλη αντοχή σε σχέση µε το 

βάρος του, απαιτείται ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας για την κατεργασία του, είναι 

ελαστικό, θερµοµονωτικό, ευχάριστο στην όραση και απαλό στην αφή. Η απόληψη 

ξύλου από το δάσος δεν αποτελεί καταστροφή αλλά εργαλείο ανανέωσης και 

καλλιέργειας του δάσους µε την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σύµφωνα µε τους 

κανόνες της δασολογικής επιστήµης και της αειφορικής διαχείρισης. Πέρα από το 

ξύλο, που αποτελεί το βασικό προϊόν του δάσους, τα δασικά οικοσυστήµατα 

προσφέρουν µια σειρά ακόµη προϊόντων µε οικονοµική αξία όπως ο φλοιός, το 

ρετσίνι, το µέλι, τα µικρά φρούτα του δάσους (αγριοφράουλες, βατόµουρα, σµέουρα, 

µύρτιλλα), αρωµατικά φύλλα (δάφνη), µανιτάρια, φαρµακευτικά βότανα, θηράµατα, 

βοσκήσιµη ύλη κ.τ.λ. 

 

2. Υδρονοµική επίδραση 

Η µεγαλύτερη υδρονοµική λειτουργία του δάσους είναι η αποτροπή των πληµµύρων 

και η σηµαντική µείωση των πληµµυρικών αιχµών και ο εµπλουτισµός των υπόγειων 

υδροφορέων. Η µεγάλη ταµιευτική ικανότητα του δασικού εδάφους το µετατρέπει σε 

µια τεράστια ρυθµιστική δεξαµενή, η οποία συγκρατεί το νερό κατά την περίοδο των 

βροχών και το αποδίδει κατά την περίοδο της ανοµβρίας διατηρώντας σταθερή την 
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παροχή των πηγών. Το πόσο σηµαντική είναι η επίδραση του δάσους στην αποτροπή 

των πληµµύρων το ζούµε στη χώρα µας κάθε χρόνο. Μετά την καταστροφή των 

δασών από πυρκαγιές ακολουθούν σχεδόν πάντα, εφόσον δεν ληφθούν µέτρα, 

καταστροφικές πληµµύρες. Εκτός όµως από την υδρονοµική επίδραση δηλ τη 

ρύθµιση της ροής των επιφανειακών υδάτων, την αποτροπή των πληµµύρων και τον 

εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων, σηµαντική είναι επίσης η επίδραση του 

δάσους στην ποιότητα του νερού. Η δασική φυλλάδα και το δασικό έδαφος δρουν ως 

ένα τεράστιο βιολογικό φίλτρο, µε αποτέλεσµα το νερό που «παράγεται» στο δάσος 

να είναι το καλύτερο από κάθε άποψη : οργανοληπτική, χηµική και µικροβιολογική. 

Οργανοληπτικά είναι το πιο εύγευστο, χηµικά το πιο καθαρό και διαυγές, και µε τον 

µικρότερο µικροβιολογικό φόρτο. Στο µέλλον το σηµαντικότερο προϊόν του δάσους 

θα είναι το νερό, ποσοτικά και κυρίως ποιοτικά. 

 

3. Αντιδιαβρωτική επίδραση. 

Το δάσος έπαιξε και παίζει σηµαντικό ρόλο τόσο στη δηµιουργία του εδάφους 

(εδαφογένεση) όσο και στην προστασία και διατήρησή του. Ο µεγαλύτερος εχθρός 

του εδάφους είναι η διάβρωση, δηλαδή η παράσυρση στρωµάτων εδάφους από το 

νερό της βροχής ή από τον άνεµο. Το δάσος ασκεί πολύ µεγάλη και αποφασιστική 

επίδραση στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και συνεπώς από την 

υποβάθµιση και την ερηµοποίηση. Ο ρόλος του δάσους στην εδαφογένεση και ακόµα 

περισσότερο στη διατήρηση και προστασία των υπαρχόντων εδαφών είναι τεράστιος 

και ανεκτίµητος. Στη χώρα µας, όπως και σε όλες τις µεσογειακές χώρες, έχουµε 

γνωρίσει πολύ καλά τις συνέπειες της καταστροφής του δάσους στη διάβρωση των 

εδαφών. 

 

4. Αντιανεµική προστασία. 

Το δάσος επιδρά ως εµπόδιο στην κίνηση του αέρα και µπορεί να µεταβάλλει την 

ταχύτητα, την κατεύθυνση καθώς και τη δοµή των ανέµων τόσο στο εσωτερικό του 

όσο και στην παρακείµενη γυµνή επιφάνεια. Σύµφωνα µε µετρήσεις που έγιναν σε 

δάσος δρυός, η ταχύτητα του ανέµου µειώνεται προοδευτικά από τα κράσπεδα προς 

το εσωτερικό του δάσους φθάνοντας σε απόσταση 230 m στα 2-3% της αρχικής 

ταχύτητας. ∆ηλαδή έξω από το δάσος µπορεί να λυσσοµανάει µια καταιγίδα και µέσα 

στο δάσος να επικρατεί νηνεµία. 
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5. Προστασία από τους θορύβους. 

Οι θόρυβοι αποτελούν την 8η πληγή του Φαραώ στην σύγχρονη κοινωνία µας. Ως 

θόρυβος νοείται ένας ισχυρός ή ανεπιθύµητος ήχος. Η ένταση του µετριέται σε 

ντεσιµπέλ (db). Ο ελαφρότερος ήχος που µπορεί να ακούσει το ανθρώπινο αυτί σε 

κατάσταση πλήρους ηχητικής γαλήνης αντιστοιχεί σε 0 db και ο υψηλότερος ήχος 

που δεν προκαλεί µόνιµη βλάβη σε 120 db. Το δάσος µειώνει τους θορύβους. 

Εκτιµάται ότι κατά µέσο όρο το δάσος µειώνει τους θορύβους κατά 7 db ανά 30m 

απόσταση από την πηγή του θορύβου. 

 

6. Επίδραση του δάσους στους κλιµατικούς παράγοντες. 

Οι σηµαντικότεροι κλιµατικοί παράγοντες που µας επηρεάζουν είναι η ηλιακή 

ακτινοβολία, η θερµοκρασία του αέρα, η κίνηση και η υγρασία του αέρα. Με τον 

συνδυασµό αυτών των τεσσάρων παραγόντων δηµιουργούνται κλιµατικές συνθήκες 

οι οποίες µπορεί να είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες για τον άνθρωπο. 

6.1. Επίδραση του δάσους στη φωτεινή ακτινοβολία. 

Το δάσος επηρεάζει σηµαντικά τόσο την ένταση του φωτός όσο και τη σύνθεσή του 

(ποιότητα). Η ένταση του φωτός περιορίζεται µέσα στο δάσος στο 2-6 % του ολικού 

υπαίθριου φωτός ανάλογα µε τη σύνθεση και τη δοµή του δάσους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα κάτω από τη φυλλωσιά του δάσους να αναπτύσσονται µόνο λίγα είδη 

ανθεκτικά στη σκιά. Η σύνθεση του φωτός επηρεάζεται επίσης σηµαντικά. Τα φύλλα 

των δέντρων προσροφούν για την αφοµοίωση (φωτοσύνθεση) περισσότερο την 

πορτοκαλόχρωµη και την ερυθρή ακτινοβολία ενώ αφήνουν να περάσει η πράσινη. 

Έτσι το φως µέσα στο δάσος είναι πλουσιότερο σε πράσινη ακτινοβολία, γεγονός που 

επιδρά ευχάριστα στην όραση και κατευναστικά στο νευρικό σύστηµα, 

καταπραΰνοντας τα νεύρα του κουρασµένου από τη ζωή της πόλης επισκέπτη. 

6.2 Επίδραση στη θερµοκρασία 

Το δάσος ασκεί επίσης ισχυρή επίδραση στη θερµοκρασία του αέρα και του εδάφους. 

Με την κοµοστέγη του συγκρατεί ένα σηµαντικό µέρος της ακτινοβολίας αλλά 

συγχρόνως αντανακλά επίσης ένα άλλο σηµαντικό µέρος της και συγχρόνως 

εµποδίζει την έκλυση θερµικής ακτινοβολίας από το έδαφος στην ατµόσφαιρα. 

Σηµαντική επίδραση ασκεί επίσης το δάσος στη θερµοκρασία του αέρα µε την 

κατανάλωση ενέργειας για τη διαπνοή των δέντρων µειώνοντας τις υψηλές 

θερµοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Σε ένα δάσος, µια ηλιόλουστη , θερµή, νήνεµη 
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ηµέρα του καλοκαιριού, η θερµοκρασία του αέρα µειώνεται από την κοµοστέγη προς 

το έδαφος ενώ αυξάνει η σχετική υγρασία. Η διαφορά της µέγιστης θερµοκρασίας 

του αέρα εκτός δάσους και εντός δάσους µπορεί να φθάσει µέχρι και τους 20 βαθµούς 

Κελσίου. ∆ηλαδή έξω από το δάσος µπορεί να κυριαρχεί καύσωνας 42 βαθµών 

Κελσίου και µέσα στο δάσος να υπάρχει µια δροσερή ατµόσφαιρα 22-25βαθµών 

Κελσίου.. Παράλληλα το δάσος αυξάνει τις χαµηλές θερµοκρασίες αποτρέποντας 

τους παγετούς. Έτσι µέσα στο δάσος, αλλά και σε µια απόσταση έξω από αυτό το 

θερµικό κλίµα γίνεται ωκεανικότερο µε µικρότερο εύρος 

θερµοκρασιών και συνεπώς πιο ευχάριστο για τον άνθρωπο και για τα ζώα που ζουν 

µέσα σ’ αυτό. 

6.3 Επίδραση του δάσους στη σύνθεση του ατµοσφαιρικού αέρα. 

Η σύνθεση του ατµοσφαιρικού αέρα είναι γνωστή και σχεδόν σταθερή εδώ και 

αρκετά εκατοµµύρια χρόνια. Εκείνο που δεν είναι γνωστό στους πολλούς είναι ότι η 

σύνθεση αυτή είναι αποτέλεσµα βιολογικών και όχι γεωλογικών διεργασιών. Και 

συνεπώς η ισορροπία της είναι εύθραστη.  

6.3.1 Οξυγόνο 

Η σηµασία του δάσους στον κύκλο του οξυγόνου έχει υπερεκτιµηθεί. Ένα δάσος 

µέσης παραγωγικότητας αποδίδει στην ατµόσφαιρα µέσω της φωτοσυνθετικής 

διαδικασίας γύρω στους τέσσερις τόνους οξυγόνου στο εκτάριο. Αν από αυτό 

αφαιρέσουµε την κατανάλωση οξυγόνου για τις ανάγκες του ίδιου του 

οικοσυστήµατος, µένει µια καθαρή παραγωγή από 2.5 τόνους ανά εκτάριο ή 250γρ 

ανά τετραγωνικό µέτρο. Η καθαρή αυτή παραγωγή είναι σχεδόν δεκαπλάσια από 

οποιοδήποτε άλλο οικοσύστηµα. Μπροστά όµως στα αποθέµατα οξυγόνου της 

ατµόσφαιρας τα οποία ανέρχονται σε 2,5 τόνους ανά τετραγωνικό µέτρο φαντάζει 

ελάχιστη. Συµβάλλει όµως αποφασιστικά στη διατήρηση της ισορροπίας του κύκλου 

του οξυγόνου. 

6.3.2 ∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Η περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) παρέµεινε 

σταθερή εδώ και εκατοµµύρια έτη και ανέρχονταν σε περίπου 300 ppm. Ωστόσο, µε 

τη συνεχή αύξηση της κατανάλωσης υγρών και στερεών καυσίµων έρχονται στην 

ατµόσφαιρα όλο και µεγαλύτερες ποσότητες CO2 . Υπολογίζεται ότι τα τελευταία 50 

χρόνια αυξάνει η συγκέντρωση CO2 στην ατµόσφαιρα κατά 0,2 % ετησίως. Έτσι, ενώ 

το 1950 η συγκέντρωση ανέρχονταν σε 300 ppm, το 1960 έφθασε στα 313 ppm, το 

1971 τα 321 ppm, το 1980 τα 334 και το 2000 αγγίζει τα 350 ppm. Η αύξηση αυτή 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 24 -

ενώ δεν είναι άµεσα επικίνδυνη για τον άνθρωπο, είναι ωφέλιµη για τα φυτά, γιατί η 

συγκέντρωση CO2 στην ατµόσφαιρα βρίσκεται ως γνωστόν στα όρια του ελαχίστου, 

προκαλεί όµως ανησυχίες στους κλιµατολόγους που θεωρούν το CO2 ως κύριο 

συντελεστή της δηµιουργίας του κλίµατος θερµοκηπίου και των κλιµατικών 

αλλαγών. Το δάσος µαζί µε τους ωκεανούς αποτελούν τους βασικούς µηχανισµούς 

που ρυθµίζουν την ισορροπία του κύκλου του CO2 . Ένα εκτάριο δάσους µέσης 

παραγωγικότητας επεξεργάζεται κάθε χρόνο 10-12 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα αέρος 

για να προσλάβει τέσσερις και πλέον τόνους CO2 . Έτσι το δάσος συµβάλλει 

σηµαντικά στη διατήρηση της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας τόσο σε CO2 ως 

καταναλωτής όσο και σε O2 ως παραγωγός. Είναι εύλογη η ανησυχία για την αύξηση 

του CO2 και τις συνέπειες που έχει στη µεταβολή του κλίµατος, αλλά θα έπρεπε να 

είναι ακόµη µεγαλύτερη για το γεγονός ότι οι µεγαλύτεροι αναδραστικοί µηχανισµοί 

ρύθµισης του CO2, όπως είναι τα δάση και οι ωκεανοί, χάνουν τη ρυθµιστική τους 

ικανότητα. Τα µεν δάση, γιατί η επιφάνειά τους µειώνεται συνεχώς, ήδη έχουν 

καταστραφεί τα 2/3 των δασών του πλανήτη µας, ενώ οι ωκεανοί χάνουν τη 

ρυθµιστική τους ικανότητα λόγω ρύπανσης.  

 

7. ∆άσος και ρύπανση 

Το δάσος επιδρά ως παράγοντας απορρύπανσης κατά δύο τρόπους : 

• Με φυσικοµηχανικά µέσα: Συγκρατεί τα αιωρούµενα στερεά σωµατίδια (σκόνη, 

αιθάλη κλπ) στην επιφάνεια των φύλλων, των κλαδιών και του φλοιού των δέντρων, 

των θάµνων και των χόρτων. Υπολογίζεται ότι ένα εκτάριο δάσους πεύκης συγκρατεί 

µέχρι 32 τόνους στερεών σωµατιδίων το έτος, ενώ ένα εκτάριο δάσους οξιάς µέχρι 64 

τόνους. Έτσι δρα σαν ένα τεράστιο φίλτρο απαλλάσσοντας την ατµόσφαιρα από 

αιωρούµενα σωµατίδια. 

• Βιοχηµικά: Απορρυπαίνοντας την ατµόσφαιρα µέσω του µεταβολισµού των 

δέντρων και άλλων χλωροφυλλούχων φυτών. Η ικανότητα αυτή όµως είναι 

περιορισµένη, διότι πάνω από µια ορισµένη στάθµη συγκέντρωσης, οι χηµικές αυτές 

ουσίες, κυρίως οξείδια θείου και αζώτου, καθίστανται βλαπτικές για τα φυτά 

προκαλώντας συχνά τη νέκρωσή τους. 

 

8. Το δάσος ως συντηρητής της βιοποικιλότητας 

Με την εντατικοποίηση της γεωργίας και τα πολυποίκιλα µέτρα που παίρνονται για 

τη βελτίωση των γεωργικών εδαφών (στραγγίσεις ελών, διευθετήσεις ποταµών, 
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αλόγιστη χρήση λιπασµάτων, εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων για 

την αύξηση της παραγωγής), παράλληλα µε την ανεξέλεγκτη επέκταση των αστικών 

οικισµών, των βιοµηχανικών περιοχών και των υποδοµών, τείνουν να εξαφανισθούν 

ή έχουν ήδη εξαφανισθεί µια σειρά ζώων όλων των κατηγοριών, καθώς και πολλά 

είδη φυτών. Το δάσος χρησιµεύει όχι µόνο ως καταφύγιο σωτηρίας αυτών των ειδών 

ζώων και φυτών, αλλά και σαν µια πολύτιµη φυσική τράπεζα γονιδίων φυτών και 

ζώων απαραίτητων για µια µελλοντική γενετική βελτίωση. 

 

9. Αισθητική και υγιεινή επίδραση του δάσους. 

Το δάσος µε τη µεγάλη του επιφάνεια αποτελεί το µόνο τµήµα κάθε χώρας που είναι 

απαλλαγµένο από ρυπογόνες πηγές. Είναι µια όαση φυσικής ζωής και ένας χώρος που 

εξασφαλίζει µια άλλη ποιότητα ζωής για τη σωµατική και πνευµατική υγεία του 

πληθυσµού, ενός πληθυσµού που στο µεγαλύτερο µέρος του ζει, συνωστίζεται και 

ταλαιπωρείται καθηµερινά στις πολύβουες και ρυπασµένες πλέον πόλεις, και έχει 

απόλυτη ανάγκη από την επαφή µε τη φύση και τον καθαρό αέρα και από ένα ήρεµο 

περιβάλλον. Σήµερα το δάσος αποκτά µια ιδιαίτερη αξία ως χώρος αναψυχής, 

σωµατικής και ψυχικής ανάτασης. Ο αέρας του δάσους είναι ο πιο καθαρός, µετά τον 

θαλασσινό, και απαλλαγµένος από ρύπους και σκόνη. Επιπλέον περιέχει πτητικές 

ουσίες όπως αιθέρια έλαια και τερπένες, τις γνωστές «αεροβιταµίνες», που επιδρούν 

τονωτικά στον ανθρώπινο οργανισµό. Το φως του δάσους, µε τη µικρή ένταση και τη 

µεγάλη περιεκτικότητα σε πράσινη ακτινοβολία, επιδρά καταπραϋντικά στο νευρικό 

σύστηµα ηρεµώντας τους επισκέπτες του. Η γαλήνη που επικρατεί στο δάσος όπου οι 

µόνοι ήχοι που ακούγονται είναι το κελάρυσµα των νερών και το θρόισµα των 

φύλλων, µαζί µε τη νηνεµία που επικρατεί, ανακουφίζουν τον άνθρωπο από τους 

θορύβους των πόλεων. Για όλους αυτούς τους λόγους έχει αναπτυχθεί παντού και 

αρχίζει να αναπτύσσεται και στη χώρα µας µια ξεχωριστή µορφή τουρισµού, ο 

δασοτουρισµός, ο οποίος συνδυάζεται µε τον περιπατητικό τουρισµό και τον 

οικοτουρισµό και αποτελεί µια συνεχώς αναπτυσσόµενη κατηγορία ήπιου, φιλικού 

προς το περιβάλλον τουρισµού. 
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4.3 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 

 

  Η ψήφιση του νέου Συντάγµατος, µε την προσθήκη σε αυτό του ορισµού 

του δάσους και της δασικής έκτασης, που δέχτηκε προηγούµενα το Ανώτατο Ειδικό 

∆ικαστήριο και περιελήφθη ως Ερµηνευτική δήλωση, σχεδόν ακέραιος στο Σύνταγµα 

είναι :"Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε 

ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί 

συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης 

και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο 

φυσικό περιβάλλον (δασογενές). ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η 

άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά." 

 Η αναφορά του οικοσυστήµατος, ως µιας νέας έννοιας που υπεισέρχεται στο 

Σύνταγµα, είναι µια πολύ θετική εξέλιξη, αφού εµφανίζεται σε νοµικό κείµενο κάτι 

που η ∆ασολογική Επιστήµη είχε υιοθετήσει πολλές δεκάδες χρόνια προηγούµενα. 

Το οικοσύστηµα είναι µια έννοια που περιλαµβάνει τον Οικότοπο, τον Βιότοπο και 

τις Σχέσεις µεταξύ τους και µεταξύ των στοιχείων τους. Ο οικότοπος, πολύ απλά, 

είναι ο χώρος πάνω στον οποίο αναπτύσσονται τα φυτά και ζουν τα ζώα. Είναι το 

έδαφος το νερό και το κλίµα, δηλαδή οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες 

διαβίωσης της χλωρίδας και της πανίδας. Ο βιότοπος, ή βιοκοινότητα, είναι η 

βιοµάζα που αναπτύσσεται πάνω στον οικότοπο, ο οποίος αποτελεί και την 

αναπαραγωγική βάση. Ο βιότοπος αποτελείται από την φυτοκοινότητα και την 

ζωοκοινότητα. Ανάµεσα στα στοιχεία της ζωοκοινότητας, αλλά και της 

φυτοκοινότητας, αναπτύσσονται ορισµένες σχέσεις, άλλοτε συναγωνιστικές και 

άλλοτε ανταγωνιστικές. Επίσης σχέσεις αναπτύσσονται και µεταξύ φυτοκοινότητας 

και ζωοκοινότητας, µεταξύ οικοτόπου και βιοτόπου, αλλά και µεταξύ επί µέρους 

στοιχείων τους. Ο οικότοπος, ο βιότοπος, αλλά και οι σχέσεις που περιγράφηκαν µε 

τον πιο απλό τρόπο, αποτελούν την Βιογεωκοινότητα, ή Φυσικό Οικοσύστηµα. Όταν 

στην βλάστηση του βιοτόπου κυριαρχούν τα ξυλώδη φυτά ή τα δέντρα, τότε έχουµε 

αναφορά σε δασική έκταση ή δάσος (δασικό οικοσύστηµα). 

 Η έννοια του δασικού οικοσυστήµατος, έχει άλλη σηµασία εάν την 

εξετάζουµε από οικολογική σκοπιά, άλλη εάν την εξετάζουµε από άποψη 

δασοκοµική και άλλη εάν την εξετάζουµε από θέση προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος.  
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 Από άποψη οικολογική, κάθε χώρος, που συγκεντρώνει ορισµένα ελάχιστα, 

από τα απαιτούµενα για τον ορισµό του ως οικοσυστήµατος (έχει δηλαδή έδαφος, ή 

φυτά, ή ζώα), θα πρέπει να ορίζεται ως τέτοιος, µε µόνο ζητούµενο τον καθορισµό 

των ορίων του. Με βάση αυτήν την προσέγγιση, κάθε χώρος που περιλαµβάνει φυτά 

οποιασδήποτε διάπλασης, ύψους, η πυκνότητας, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται σαν 

δάσος. 

 Από άποψη δασοκοµική, "Για δάσος µιλάµε µόνο τότε, όταν τα δένδρα και 

οι θάµνοι συζούν πάνω σε µια µεγάλη επιφάνεια, σε στενή κοινωνική σχέση µεταξύ 

τους και σε τόση απόσταση, ώστε µε την συγκόµωσή τους να δηµιουργούν ένα 

ξεχωριστό περιβάλλον - το δασογενές περιβάλλον - και όταν µαζί µε άλλα είδη από 

το φυτικό και ζωικό βασίλειο δηµιουργούν µια ξεχωριστή βιοκοινότητα την οποία 

ονοµάζουµε δασοβιοκοινότητα και αν λάβουµε υπ όψη µας και τον βιότοπο, την 

ονοµάζουµε δασική βιογεωκοινότητα, ή δασικό οικοσύστηµα (Ντάφης, 1986)". Ο 

δασοκοµικός ορισµός του δάσους, εξυπηρετεί µόνο την διαχείρισή του, επιζητώντας 

µεγάλες εκτατικά µονάδες, για να µπορεί να αποδίδει και οικονοµικά αποτελέσµατα. 

 Από άποψη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ως δασικό 

οικοσύστηµα µπορούµε να χαρακτηρίσουµε κάθε χώρο, ο οποίος έχει στοιχεία 

φυσικού οικοσυστήµατος και χρειάζεται προστασία και ειδική διαχείριση, λόγω της 

θέσης του, της σύνθεσης των στοιχείων του, της σπουδαιότητάς του στην διατήρηση 

της φυσικής ισορροπίας. Μέχρι σήµερα, πρακτικά ισχύει η τελευταία εκδοχή του 

φυσικού - δασικού οικοσυστήµατος, µε αρκετά θετικά αποτελέσµατα. 

 Προσπαθώντας να αναλύσουµε το ορισµό του δάσους που περιέλαβε το 

Σύνταγµα, µπορούµε να κάνουµε ορισµένες παρατηρήσεις : 

Α) Αρχικά έχουµε την ταυτοποίηση της έννοιας του δάσους µε το δασικό 

οικοσύστηµα, γεγονός που αλλάζει δραµατικά την αντιµετώπισή του. Έτσι, ενώ 

παλαιότερα το δάσος ήταν ταυτισµένο µε την βλάστηση, τώρα πλέον συνδέεται και 

µε τον οικότοπο (έδαφος, νερά, κλίµα), την βιοκοινότητα (χλωρίδα και πανίδα), αλλά 

και τις µεταξύ τους σχέσεις. Η ποιοτική αυτή αλλαγή σηµαίνει προστασία και 

διαχείριση, όχι µόνο των φυτών αλλά και των άλλων στοιχείων που συναποτελούν το 

δασικό οικοσύστηµα. 

Β) Η διατύπωση "οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό" που αναφέρεται 

σαν συστατικό στοιχείο για την ύπαρξη δάσους, υπήρχε και στον προηγούµενο 

ορισµό και αναφέρεται στα είδη των φυτών που χαρακτηρίζουν µια έκταση σαν 

δάσος ή δασική. 
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Γ)Το δάσος και η δασική έκταση (δασικό οικοσύστηµα) αντιµετωπίζονται ακριβώς µε 

τον ίδιο τρόπο, αφού η µόνη διάκριση που γίνεται µεταξύ τους είναι µόνο όσον 

αφορά την πυκνότητα της βλάστησης.   

∆) Η προσθήκη που έγινε στον ορισµό του ΑΕ∆, µε τον όρο ότι δάσος υπάρχει µόνο 

στην "αναγκαία επιφάνεια του εδάφους", είναι µια πονηρή ενέργεια, που έγινε για να 

αποδεσµεύσει κάποια δασικά εδάφη από την συνταγµατική προστασία και την 

εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας. 

Ε) Στην έννοια του δάσους, µε την διατύπωση " µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα 

χλωρίδα", προστίθεται και όλη η βλάστηση που δεν αποτελείται από ξυλώδη φυτά, 

αλλά απλά φυτρώνει σε δασικό περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, στην Συνταγµατική 

προστασία προστίθεται και όλη η βλάστηση που αποτελείται από φρυγανώδη ή 

χορτολιβαδικά φυτά. 

ΣΤ) Η προσθήκη της πανίδας στην έννοια του δασικού οικοσυστήµατος, είναι µια 

πολύ σηµαντική καινοτοµία, αφού εντάσσει στην Συνταγµατική προστασία το 

σύνολο της πανίδας του δάσους. 

Ζ) Ο όρος "αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής 

τους" εισαγάγει στην έννοια του δασικού οικοσυστήµατος και τις σχέσεις µεταξύ των 

στοιχείων του. Αυτό σηµαίνει µια ιδιαίτερη προστασία και αυτών των σχέσεων, οι 

οποίες πολλές φορές είναι καθοριστικές για την ισορροπία του οικοσυστήµατος. 

Η) Η αναφορά στον ορισµό σε "ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και 

ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)", ξεχωρίζει µεν το δάσος από το υπόλοιπο 

φυσικό περιβάλλον, του οποίου είναι τµήµα, όµως του αναγνωρίζει ακόµη µια φορά 

την υπόστασή του ως οικοσυστήµατος (δασοβιοκοινότητα). 

 Ο αναλυθείς ορισµός του δάσους, είναι µισός εάν δεν συναρτηθεί από την 

παράγραφο 3 του άρθρου 117 του Συντάγµατος, που αναφέρει ότι " ∆ηµόσια ή 

ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από 

πυρκαγιά ή που µε άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το 

λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά 

αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισµό”. 

 Με το άρθρο 117 παρ. 3, στην έννοια του δάσους προστίθενται και όλες οι 

εκτάσεις περί των οποίων προνοεί το άρθρο αυτό. Επιπρόσθετα προστίθενται και οι 

εκτάσεις που πριν την ψήφιση του Συντάγµατος του 1975 ήταν δάση ή δασικές, 

δηλαδή και όλες οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία είναι έντονα υποβαθµισµένα, ή δυνάµει δάση. 
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 Εποµένως στην έννοια του δάσους, περιλαµβάνονται υποχρεωτικά και µε 

Συνταγµατική επιταγή, όσα δάση καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή 

που µε άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται. Το όριο προς το παρελθόν είναι 

χωρίς χρονικό προσδιορισµό, αρκεί κάποιος να µπορεί να αποδείξει την παρουσία 

δάσους στο δεδοµένο χώρο. 

 

 

4.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΑΣΩΝ 

 

Η διαχείριση των δασών είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη διατήρησή τους 

και ρυθµίζεται λεπτοµερώς τόσο από τον ∆ασικό Κώδικα 86/1969, από το Ν. 

998/1979, όσο και από τον Ν. 3208/2003. Οι κανόνες διαχείρισης αποτελούν στην 

ουσία τους κανόνες της δασοπονικής επιστήµης. Οι ρυθµίσεις αφορούν στη 

διαχείριση των δηµοσίων, των ιδιωτικών καθώς και συγκεκριµένων κατηγοριών 

δασών, όπως των προστατευτέων, των παραµεθόριων, των εθνικών δρυµών, των 

διατηρητέων µνηµείων της φύσης και των αισθητικών δασών. Η παράγραφος 5 του 

άρθρου 3 του Ν. 998/1979 είναι ιδιαίτερης σηµασίας, λόγω του ότι για πρώτη φορά 

γίνεται µνεία στις αναδασωτέες ή δασωτέες εκτάσεις, οι οποίες υποχρεωτικά 

θεωρούνται δάση και δασικές εκτάσεις και, εποµένως, υπάγονται στις ρυθµίσεις της 

δασικής νοµοθεσίας. Συνάγεται από τη διάταξη αυτή ότι η διαπίστωση του δασικού 

χαρακτήρα µιας έκτασης δεν συνιστά αντικείµενο διαδικασίας που εξελίσσεται σε 

παρόντα µόνο χρόνο, αλλά ανάγεται και στο παρελθόν, οπότε διερευνάται εάν αυτή 

καλυπτόταν συνολικά ή σποραδικά από άγρια ξυλώδη φυτά, τα οποία αποτελούν µία 

οργανική ενότητα, αλλά η κάλυψη αυτή εξέλιπε λόγω καταστροφής, παράνοµης 

αλλαγής χρήσης, αποψίλωσης κ.λ.π. 

Η διαχείριση των δηµοσίων δασών, όσον αφορά στην εκµετάλλευσή τους, 

έχει το εξής περιεχόµενο: εκµετάλλευση µε ανάληψη από µισθωτές για αυστηρά 

καθοριζόµενες περιπτώσεις (µικρουλοτόµους, µικροεπαγγελµατίες, δηµόσιες 

υπηρεσίες, σιδηροδρόµους,), απευθείας από το κράτος µε ανάθεση στα οικεία 

∆ασαρχεία, είτε για σκοπούς πρότυπης εκµετάλλευσης είτε για την κάλυψη αναγκών 

του κράτους ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή της βιοµηχανίας. 

Κύριος φορέας για την προστασία και διαχείριση των δηµοσίων δασών της 

χώρας και τη δασοπολιτική και δασοτεχνική εποπτεία και επιτήρηση των µη 

δηµοσίων δασών είναι η ∆ασική Υπηρεσία, η οποία σήµερα λειτουργεί ως Γενική 
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∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η Γ∆ΑΠ∆ & ΦΠ απαρτίζεται από 6 

∆ιευθύνσεις και έχει ως κύριες αρµοδιότητες τη διαµόρφωση της δασικής πολιτικής, 

τη σύνταξη πολυετών προγραµµάτων δασικής ανάπτυξης, την παρακολούθηση της 

επιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης στη διαχείριση των δασών, την οργάνωση 

της εκµετάλλευσης των δασών, την παρακολούθηση και ενίσχυση των ερευνητικών 

προγραµµάτων και την προώθηση της συνεργασίας της χώρας µε την ΕΕ, τις τρίτες 

χώρες και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς (Π∆ 352/7-8-91). Οι Περιφερειακές 

Υπηρεσίες, είναι τα όργανα εκτέλεσης και εφαρµογής των κατευθύνσεων και οδηγιών 

και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Κεντρική Υπηρεσία, 

αλλά και της εφαρµογής των τοπικών προγραµµάτων και µελετών. ∆ιακρίνονται σε 

∆ιανοµαρχιακές Υπηρεσίες και Νοµαρχιακές Υπηρεσίες. Τις ∆ιανοµαρχιακές 

Υπηρεσίες αποτελούν 13 ∆/νσεις ∆ασών και 13 Επιθεωρήσεις ∆ασών για κάθε µια 

από τις 13 ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες 

αποτελούν 31 ∆ιευθύνσεις ∆ασών µε 80 ∆ασαρχεία και 24 ∆ιευθύνσεις χωρίς 

∆ασαρχεία, ενώ λειτουργούν και δύο ανεξάρτητες ∆ιευθύνσεις Αναδασώσεων, ανά 

µία στους νοµούς Αττικής και Θεσ/νίκης (Π∆ 1213/14-10-81). Επίσης, στα πλαίσια 

της Γ∆ΑΠ∆ & ΦΠ, λειτουργούν ως συλλογικά όργανα, τα ειδικά συµβούλια και οι 

επιτροπές, όπως το Αναθεωρητικό Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών, το Τεχνικό 

Συµβούλιο ∆ασών, τα Περιφερειακά Συµβούλια Ιδιοκτησίας ∆ασών και τα 

Περιφερειακά Συµβούλια και οι Επιτροπές (Ν∆ 300/1981). 

Η διαχείριση των ιδιωτικών δασών, επί των οποίων το κράτος ασκεί 

επιτήρηση, αφορά στην επιβολή συγκεκριµένων υποχρεώσεων των ιδιοκτητών για 

την εκπόνηση τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα δασοπονικά σχέδια ή τις 

µελέτες και τα σχετικά προγράµµατα της δασικής υπηρεσίας. 

 Τα δηµοτικά και κοινοτικά δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι αντικείµενο 

διαχείρισης των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων και η εκµίσθωσή τους 

πραγµατοποιείται µε δηµοπρασία επί τη βάσει δασοπονικού διαχειριστικού σχεδίου ή 

έκθεσης ή πίνακα υλοτοµίας (καταρτίζονται από το τοπικό ∆ασαρχείο).  

Η διαχείριση των δασών περιλαµβάνει τη σωστή υλοτόµηση, την αναγέννηση, 

την προστασία από τη φωτιά, από ασθένειες, βλαβερά έντοµα, κ.α. Επίσης 

περιλαµβάνει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη δηµιουργία πυρήνων 

προστασίας, όπως οι Εθνικοί ∆ρυµοί.  
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Σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου δασικής εκµετάλλευσης, η δασική 

διαχείριση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ποσότητες ξυλείας που λαµβάνονται 

µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο να είναι µικρότερες ή ίσες των ποσοτήτων που 

µπορεί να παραγάγει  το δάσος την ίδια χρονική περίοδο. Σήµερα η έννοια της 

δασικής αειφορίας, περιλαµβάνει µια ολοκληρωµένη δασική διαχείριση βασιζόµενη 

σε διαχειριστικές µελέτες που εκπονήθηκαν επί σειρά ετών.  

 

 

4.5 ∆ΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

4.5.1.  Ο ∆ΑΣΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΟΥ 1929 

 

 Η πρώτη συστηµατική προσπάθεια του Ελληνικού κράτους να ασχοληθεί 

νοµοθετικά µε θέµατα των εκτάσεων που καλύπτονται από δασική βλάστηση 

ανάγεται στο έτος 1929, µε τη δηµοσίευση του Ν. 4173 «Περί κυρώσεως και 

τροποποιήσεως του από 11 Μαΐου 1929 Ν. ∆ιατάγµατος «περί δασικού κώδικος»» 

(ΦΕΚ 205 Α )́. 

Με το νοµοθέτηµα αυτό οι εκτάσεις που έχουν δασικό χαρακτήρα 

αντιµετωπίζονται κατά βάση ως οικονοµικό µέγεθος και διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες µε κύριο κριτήριο τη δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσής τους και, 

συγκεκριµένα, σε δάση, δασικά εδάφη και δασικές εκτάσεις (άρθρο 45). Ως δάσος 

χαρακτηριζόταν κάθε έκταση εδάφους, καλυπτόµενη στο σύνολο ή µερικώς από 

άγρια ξυλώδη φυτά οποιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, που µπορεί µε κατάλληλη 

εκµετάλλευση να παραγάγει δασικά προϊόντα και, µάλιστα, προϊόντα µνηµονευόµενα 

σε πίνακα διατίµησης των δασικών προϊόντων. ∆ασικά εδάφη αποτελούσαν, 

σύµφωνα µε τον ορισµό του νόµου αυτού, οι ασκεπείς εκτάσεις που βρίσκονται µέσα 

σε δάση, οι ασκεπείς κορυφές των ορέων και οι πλευρές τους µε απότοµη κλίση, ενώ 

δασικές εκτάσεις, τις οποίες  ο νόµος εκείνος χαρακτήριζε ως δασικές βοσκές, οι 

εκτάσεις που καλύπτονται από αραιή και πενιχρή δασική βλάστηση δένδρων ή 

θάµνων, µη δεκτικές δασικής, αλλά µόνον κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. 

Το περιεχόµενο της προστασίας και οι επιτρεπόµενες, κατά το νόµο αυτόν του 

έτους 1929, επεµβάσεις,  αντανακλούσαν την αντίληψη του νοµοθέτη της εποχής 

εκείνης για την χρησιµότητα και το σκοπό των δασών, αλλά και τη µέριµνά του να 

αντιµετωπίσει  ανάγκες των πολιτών στο πλαίσιο µιας δυσµενούς κοινωνικής και 
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οικονοµικής πραγµατικότητας. Συγκεκριµένα, ο νόµος επέτρεπε, για την αγροτική 

εγκατάσταση προσφύγων, την  παραχώρηση και εκχέρσωση δηµόσιων δασών και 

δηµόσιων δασικών εκτάσεων που είχαν  είτε υδροχαρή βλάστηση ή   αραιή δασική 

βλάστηση είτε έδαφος επίπεδο ή µε µικρή κλίση και ήταν κατάλληλα  για µόνιµη 

γεωργική καλλιέργεια. Επίσης, ήταν επιτρεπτή η εκχέρσωση δηµόσιων δασών και 

δηµόσιων δασικών εκτάσεων για γεωργική ή δενδροκοµική εκµετάλλευση, αν η 

χρήση αυτή ήταν αναµφισβητήτως συµφερότερη της δασικής εκµετάλλευσης, ή και 

για την εκτέλεση ορισµένων έργων, όπως η κατασκευή οδών και ζωνών 

πυρασφαλείας, και δραστηριοτήτων, όπως η µεταλλευτική εκµετάλλευση, ή, ακόµη, 

για την εξυπηρέτηση µεγάλου αριθµού ιδιοκτησιών, για την οποία ήταν απαραίτητη η 

επέκταση των καλλιεργούµενων γαιών σε βάρος εδαφών υδροχαρών µε  αραιή 

δασική βλάστηση ή σε βάρος εδαφών µε θαµνώδη βλάστηση, δεκτικών µόνον 

κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.   

Ο νόµος επέτρεπε την εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και  ιδιωτικών δασικών 

εκτάσεων που ήταν κατάλληλα για µόνιµη γεωργική καλλιέργεια και δεν είχαν 

προστατευτικό χαρακτήρα (άρθρα 102 και 103). Τέλος, σε περίπτωση καταστροφής 

της δασικής βλάστησης,  η αναδάσωση ήταν υποχρεωτική µόνο για ορισµένες  

κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων, αναφερόµενες στο νόµο, όπως εκείνα που 

έχουν  προστατευτική σηµασία για τους οικισµούς, τους αρχαιολογικούς χώρους ή 

τεχνικά έργα ή έχουν κλίση µεγαλύτερη από 40% ή αποτελούν τη λεκάνη 

συγκέντρωσης υδάτων χειµάρρων, όπως αυτό οριζόταν στο άρθρο 148 παρ. 1, 

σύµφωνα µε το οποίο: «Ως δασωτέα ή αναδασωτέα εδάφη δηµόσια ή µη τοιαύτα 

δύνανται να κηρυχθούν: 1. Εκτάσεις ων έχει αραιωθεί ή καταστραφεί η δασική 

βλάστησις, των οποίων επιβάλλεται η δάσωσις ή αναδάσωσις δια τους εξής λόγους. 

α) Εφ’ όσον αποτελούν απόλυτα δασικά εδάφη, δηλαδή των οποίων η κλίσις προς τον 

ορίζοντα υπερβαίνει τα 40% και των οποίων απειλείται η υπό των υδάτων απόπλυσις. 

β) Εφ’ όσον υπέρκεινται συνοικισµών, αρχαιολογικών τόπων, οδών συγκοινωνίας ή 

άλλων τεχνικών έργων και ασκούσιν επ’ αυτών προστατευτικήν σηµασίαν. γ) Εφ’ 

όσον αποτελούν την λεκάνην συγκεντρώσεως χειµάρρων ή χρησιµεύουν προς 

προστασίαν του ιδίου εδάφους και των υποκειµένων αυτών τόπων κατά της 

καταπτώσεως χιόνων, χωµάτων ή λίθων. δ) Εφ’ όσον η δάσωσις αυτών επιβάλλεται 

εκ λόγων υγιεινής ή εξωραϊστικών ή εφ’ όσον περιλαµβάνονται εις την ανωτάτην 

ζώνην της δασικής βλαστήσεως.»        
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  Αξιοσηµείωτη  είναι διάταξη του πρώτου αυτού δασικού νόµου, µε την 

οποία επιβάλλεται σε Κοινότητες, Ιερές Μονές και ιδιοκτήτες εκτάσεων µεγαλύτερων 

των 3.000 στρεµµάτων σε περιφέρειες, στις οποίες δεν υπάρχει «ανάλογη δασική 

έκταση», να δασώσουν «έκτασιν εκ της όλης κτηµατικής αυτών περιφερείας µέχρι 

15% αναλόγως του είδους των εδαφών, πάντως όµως ουχί µικροτέραν των 50 

στρεµµάτων ουδ’ ανωτέραν των 2.000 στρεµµάτων», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 148 του ίδιου ως άνω Νόµου.      

Μία έκταση δηλαδή,  οριζόταν ως δάσος, µόνον εάν µπορούσε, µε κατάλληλη 

εκµετάλλευση, να παράγει δασικά προϊόντα και µάλιστα «κατανοµαζόµενα 

ειδικώτερον εν τω πίνακι διατιµήσεως των δασικών προϊόντων». Περαιτέρω, τα 

ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις µπορούσαν να εκχερσωθούν, εάν βεβαιωνόταν 

ότι είναι κατάλληλες για µόνιµη γεωργική καλλιέργεια, ενώ τα δηµόσια µόνο για την 

αγροτική εγκατάσταση προσφύγων, όταν η γεωργική εκµετάλλευση «είναι 

αναµφισβητήτως συµφερώτερη», καθώς και για την εκτέλεση εντός αυτών διαφόρων 

έργων (οδοί) και δραστηριοτήτων (µεταλλεία). Υποχρεούνται εν τούτοις οι 

µεγαλοϊδιοκτήτες εκτάσεων όπου δεν υπήρχε δασική βλάστηση να δασώσουν ένα 

ορισµένο ποσοστό αυτών και, βέβαια, η διαχείριση τόσο των δηµοσίων όσο και των 

ιδιωτικών,  υπόκειντο στους αυτούς κανόνες «υπό τον αυστηρόν έλεγχον και την 

εποπτείαν του Κράτους». 

 

  

4.5.2 Ο ∆ΑΣΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΟΥ 1969 

 

Ο επόµενος γενικού περιεχοµένου δασικός νόµος εκδόθηκε το έτος 1969, 

Πρόκειται για το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 86/1969, οι διατάξεις του οποίου δεν 

αποµακρύνονται από τις ρυθµίσεις του Ν. 4173/1929 ως προς τον ορισµό και τις 

διακρίσεις των εκτάσεων που θεωρούνται ότι έχουν δασικό χαρακτήρα και υπάγονται 

στο προστατευτικό καθεστώς της δασικής νοµοθεσίας, παρά το γεγονός ότι είχε 

µεσολαβήσει διάστηµα σαράντα ετών από τη ψήφιση του προγενέστερου νόµου. Ως 

προς την έννοια του δάσους επαναλαµβάνεται ο ορισµός του προηγούµενου νόµου, 

ενώ τα δασικά εδάφη καλούνται και χορτολιβαδικά εδάφη, χωρίς, όµως, να επέρχεται 

ουσιαστική µεταβολή στον ορισµό τους.   Επίσης, δεν τροποποιείται ουσιαστικά η  

έννοια των δασικών εκτάσεων, οι οποίες στο δεύτερο αυτό νόµο καλούνται και 
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µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις ή µερικώς δασοσκεπή λιβάδια ή δασικοί βοσκότοποι ή 

δασικές βοσκές (άρθρο 1).   

Το N∆ 86/1969 παρείχε δυνατότητες επεµβάσεων στα δάση και στις δασικές 

εκτάσεις που σε γενικές γραµµές εµφανίζονται µάλλον ευρύτερες από τις 

προβλεπόµενες στον προηγούµενο νόµο. Ειδικότερα, επέτρεπε την παραχώρηση 

δηµόσιων δασών ή δασικών εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εκτάσεων που δεν είχαν 

προστατευτικό χαρακτήρα  ούτε µεγάλη σηµασία από δασοπονική άποψη και ήταν  

κατάλληλες για µόνιµη γεωργική ή δενδροκοµική εκµετάλλευση ή είχαν κάλυψη µε 

ορισµένη πυκνότητα, την οποία προσδιόριζε συγκεκριµένα ο νόµος,  από άγρια 

οπωροφόρα ή καρποφόρα δένδρα δεκτικά εµβολιασµού και καλλιέργειας ή ήταν 

κατάλληλες ή αναγκαίες για την εκτέλεση έργων ή  την άσκηση δραστηριοτήτων  που 

µνηµονεύονται στο νόµο, όπως η µεταλλευτική δραστηριότητα, η εγκατάσταση 

µελισσοκοµείων, πτηνοτροφείων και άλλων συναφών επιχειρήσεων, ή για την 

κατασκευή  κοινωφελών κτιρίων, αλλά και για  την ανέγερση οικιών και ξενοδοχείων 

(άρθρο 14). Εκχέρσωση των µη δηµόσιων δασών και δασικών εκτάσεων ήταν 

επιτρεπτή µόνον αν δεν είχαν προστατευτικό χαρακτήρα και µε την προϋπόθεση  

αφενός,  ότι από την εκχέρσωση δεν θα προέκυπτε κίνδυνος   απόπλυσης του εδάφους 

ή σχηµατισµού χειµάρρων και αφετέρου, ότι το έδαφος ήταν κατάλληλο για γεωργική 

ή δενδροκοµική καλλιέργεια και δεν είχε κλίση µεγαλύτερη από 20% προκειµένου 

για καλλιέργεια γεωργική ή 40% για δενδροκοµική. Ειδικά, όµως, σε περιφέρειες, 

στις οποίες υπήρχε στενότητα γης δεκτικής καλλιέργειας, ήταν επιτρεπτή η 

εκχέρσωση εδαφών µε κλίση έως 35% ή 50% προκειµένου για γεωργική ή 

δενδροκοµική καλλιέργεια, αντιστοίχως, και µε την προϋπόθεση ότι είχε προηγηθεί η 

κατασκευή πεζουλιών (άρθρο 153). Επίσης ήταν επιτρεπτή η εκχέρσωση εκτάσεων 

που είχαν παραχωρηθεί, επιταχθεί ή απαλλοτριωθεί για τους σκοπούς, τους οποίους  

όριζε ο νόµος (άρθρα 154-156). Ως προς την αναδάσωση, το Ν∆ 86/1969 

επανελάµβανε τις ρυθµίσεις του ν. 4173/1929, δηλαδή προέβλεπε υποχρέωση 

επιβολής του µέτρου κατά βάση στις περιπτώσεις εδαφών υποκειµένων σε 

υποχρεωτική αναδάσωση και κατά τον προηγούµενο αυτό νόµο (άρθρο 188). Τέλος, 

και το Ν∆ 86/1969 περιείχε  πρόβλεψη για τη δάσωση τµήµατος µεγάλων 

ιδιοκτησιών σε περιοχές στερούµενες δασικών εκτάσεων, µε τις προϋποθέσεις, τις 

οποίες έθετε ο προηγούµενος νόµος (άρθρο 189).  
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Συµπερασµατικά, το Ν.∆. 86/1969 «∆ασικός Κώδιξ» δεν απέκλινε βασικώς 

του προηγουµένου ∆ασικού Κώδικα ως προς τα ανωτέρω θέµατα. ΄Όρισε µε τον ίδιο 

τρόπο τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, αλλά προσέθεσε την έννοια των 

χορτολιβαδικών εκτάσεων. Ως προς τη δυνατότητα εκχερσώσεως για γεωργικούς 

σκοπούς, για µεν τα ιδιωτικά δάση προσέθεσε ορισµένους ποσοτικούς περιορισµούς, 

για δε τα δηµόσια την επέτρεψε αν η έκταση ήταν απλώς κατάλληλη για γεωργική ή 

δενδροκοµική εκµετάλλευση και όχι, όπως προηγουµένως, αν η εκµετάλλευση αυτή 

ήταν αναµφισβητήτως πιο συµφέρουσα. Προσέθεσε δε τη δυνατότητα κατασκευής 

οικιών, ξενοδοχείων και κοινωφελών έργων. Παρατηρείται δηλαδή στο σηµείο αυτό 

οπισθοδρόµηση. Τέλος, ως προς τις αναδασώσεις και τις δασώσεις δεν υπήρξε κάποια 

µεταβολή. 

 

 

 4.6 ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1975  

 

4.6.1 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 2001  

 

 Το Σύνταγµα του έτους 1975 είναι το πρώτο ελληνικό, και από τα πρώτα σε 

παγκόσµιο επίπεδο, συνταγµατικό κείµενο που µεριµνά για την προστασία του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος µε ρητές διατάξεις, οι οποίες έχουν 

περιληφθεί στο άρθρο 24. Για την προστασία, µάλιστα, των δασών και των δασικών 

εκτάσεων περιέλαβε και ειδικότερες ρυθµίσεις στα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

και 4, µε τις οποίες, µεταξύ άλλων, αφενός θεσπίστηκε απαγόρευση µεταβολής της 

µορφής των δηµόσιων δασών και δασικών εκτάσεων µε εξαίρεση τις περιπτώσεις, 

κατά τις οποίες προέχει για την εθνική οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη 

χρήση επιβαλλόµενη για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, και αφετέρου επιβλήθηκε η 

υποχρέωση κήρυξης ως αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων που 

καταστρέφονται από πυρκαγιά ή αποψιλώνονται          

Συγκεκριµένα, υπό την ισχύ του Συντάγµατος του 1975, εκδόθηκε αρχικά ο Ν. 

998/1979, µε τον οποίο οι εκτάσεις µε δασικό χαρακτήρα δεν διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες, κατά την προβλεπόµενη στα προγενέστερα νοµοθετήµατα κατάταξη, 

αλλά σε δύο, τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Ως προς τον ορισµό των δασών και 

των δασικών εκτάσεων, στο νέο Ν. 998/79, υπήρξε µία σηµαντικότατη 

διαφοροποίηση: Πλην της οικονοµικής διαστάσεως (απόληψης δασικών προϊόντων) 
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ελήφθη υπ’ όψη και η περιβαλλοντική διάσταση: Η οργανική ενότητα των 

υφισταµένων σε µία έκταση άγριων ξυλωδών φυτών, εκτός από τα προϊόντα που 

εξάγονται από αυτά, συµβάλλει και στη διατήρηση της φυσικής και βιολογικής 

ισορροπίας και εξυπηρετεί τη διαβίωση του ανθρώπου. Ως δάσος θεωρούνται κατά τη 

διατύπωση του νόµου αυτού, οι εκτάσεις εδάφους που καλύπτονται στο σύνολο ή 

σποραδικώς από άγρια ξυλώδη φυτά οποιασδήποτε διάστασης και ηλικίας, τα οποία, 

λόγω της µεταξύ τους απόστασης και αλληλεπίδρασης, αποτελούν οργανική ενότητα 

που µπορεί να προσφέρει προϊόντα εξαγόµενα από τα φυτά αυτά ή να συµβάλει στη 

διατήρηση της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήσει τη διαβίωση 

του ανθρώπου µέσα στο φυσικό περιβάλλον, ενώ ως δασική έκταση θεωρούνται οι 

εκτάσεις που καλύπτονται από αραιή ή πενιχρή, υψηλή ή θαµνώδη, ξυλώδη 

βλάστηση οποιασδήποτε διάπλασης που µπορεί να εξυπηρετήσει κάποια από τις 

παραπάνω λειτουργίες (άρθρο 3 παρ. 1 και 2).  

        Ως προς τον προσδιορισµό των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, ο Νόµος 

αυτός δεν διαφοροποιείται κατ’ ουσίαν από τα προηγούµενα νοµοθετήµατα, διότι οι 

ασκεπείς εκτάσεις µέσα σε δάση, οι ασκεπείς κορυφές των ορέων και οι πλευρές τους 

µε απότοµη κλίση που στα νοµοθετήµατα αυτά αναφέρονται ως ιδιαίτερη κατηγορία 

εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, χαρακτηριζόµενες ως δασικά εδάφη, σύµφωνα µε το 

Ν. 998/1979, θεωρούνται ότι ανήκουν στο δάσος ή στη δασική έκταση, µέσα στο 

οποίο βρίσκονται και, εποµένως, υπάγονται στις ρυθµίσεις της δασικής νοµοθεσίας 

(άρθρο 3 παρ. 3).  Στον ίδιο νόµο ορίζεται επιπροσθέτως ότι στις διατάξεις του 

υπάγονται και τα πάρκα και άλση, δηλαδή οι εκτάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε 

οικιστικές περιοχές µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και καλύπτονται από φυσική 

ή τεχνική δασική βλάστηση, είτε είναι φυσική είτε έχει δηµιουργηθεί τεχνητώς,  

καθώς και οι εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως δασωτέες ή αναδασωτέες (άρθρο 3 

παρ. 4 και 5).   

Η διατύπωση του ορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων που 

περιέχεται στις παραπάνω διατάξεις δηµιούργησε το ερµηνευτικό ζήτηµα, αν για τη 

συγκρότηση δάσους ή δασικής έκτασης αρκεί η οργανική ενότητα της δασικής 

βλάστησης ή απαιτείται να συντρέχει αθροιστικώς, ως ιδιαίτερη αυτοτελής 

προϋπόθεση, η  διαπίστωση ότι η βλάστηση αυτή µπορεί να προσφέρει προϊόντα ή να 

συµβάλει στη διατήρηση της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήσει 

τη διαβίωση του ανθρώπου. Το Συµβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε ότι το Σύνταγµα 

αναφέρεται στην έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης, όπως αυτή γίνεται 
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δεκτή στην επιστήµη της δασικής οικολογίας, και ότι, συνεπώς, κρίσιµο στοιχείο 

κατά το Σύνταγµα και το νόµο, ερµηνευόµενο ενόψει της συνταγµατικής ρύθµισης, 

αποτελεί η οργανική ενότητα της δασικής βλάστησης, η οποία αρκεί για τη 

συγκρότηση δασικού οικοσυστήµατος. Για το λόγο αυτό, προκειµένου να 

χαρακτηριστεί ορισµένη έκταση ως δάσος ή δασική έκταση,  δεν απαιτείται να 

βεβαιώνεται η συνδροµή άλλων προϋποθέσεων, οι οποίες, όπως δέχθηκε το 

δικαστήριο, αποτελούν αυτονόητη συνέπεια της δασικής οργανικής ενότητας και οι 

οποίες µνηµονεύονται στο νόµο πλεοναστικώς, όπως η συµβολή στη διατήρηση της  

φυσικής και βιολογικής ισορροπίας. Την αντίθετη εκδοχή είχε υιοθετήσει ο Άρειος 

Πάγος και για το λόγο αυτό το θέµα τέθηκε ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού 

∆ικαστηρίου, το οποίο δέχθηκε την ερµηνευτική εκδοχή, την οποία είχε ακολουθήσει 

το Συµβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή  έκρινε, καθ’ ερµηνεία των σχετικών 

διατάξεων  του Συντάγµατος και του ν. 998/1979, ότι µόνη προϋπόθεση για τη 

συγκρότηση της εννοίας του δάσους και της δασικής έκτασης είναι η οργανική 

ενότητα της δασικής, δενδρώδους ή θαµνώδους, βλάστησης. Στην απόφαση του το 

Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο περιέλαβε ορισµό, µε νοµική δεσµευτικότητα, της 

εννοίας του δάσους και της δασικής έκτασης, ο οποίος επαναλήφθηκε σχεδόν κατά 

λέξη στην ερµηνευτική δήλωση που προστέθηκε στο άρθρο 24 του Συντάγµατος κατά 

την αναθεώρηση του έτους 2001. 

Με το Ν. 998/1979 θεσπίστηκε ο κανόνας ότι απαγορεύονται επεµβάσεις στα 

δάση και στις δασικές εκτάσεις, µε εξαίρεση εκείνες που προβλέπονται ειδικώς από 

διάταξη νόµου και ότι οι προβλεπόµενες αυτές επεµβάσεις επιτρέπονται µε την 

προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή στη συγκεκριµένη περίπτωση η χρησιµοποίηση για 

τον ίδιο σκοπό εκτάσεων που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα (άρθρο 45). Στον ίδιο 

Νόµο καθορίζονται περί τις δεκαπέντε περιπτώσεις επιτρεπόµενων επεµβάσεων. Με 

βάση τη διατύπωση του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγµατος πριν από την 

αναθεώρησή του το έτος 2001, το Συµβούλιο είχε δεχθεί ότι µεταβολή της µορφής 

των δασών και δασικών εκτάσεων δεν ήταν επιτρεπτή προκειµένου για τις ιδιωτικές 

εκτάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται, κατά την έννοια των συνταγµατικών 

διατάξεων, και εκείνες που ανήκουν στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 

άλλα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, αλλά µόνο για τις εκτάσεις που ανήκουν 

στο ∆ηµόσιο.  Σύµφωνα µε την ερµηνεία αυτή της συνταγµατικής διάταξης, οι 

ρυθµίσεις του ν. 998/1979, µε τις οποίες ορίζονται οι επιτρεπόµενες  επεµβάσεις σε 

δάση και δασικές εκτάσεις, κρίθηκαν ισχυρές και εφαρµοστέες µόνον ως προς τις 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 38 -

εκτάσεις του ∆ηµοσίου. Κατ’ εξαίρεση από τον κανόνα αυτό θεωρήθηκε επιτρεπτή η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση δασικής έκτασης για τη διάνοιξη οδικής αρτηρίας και 

κατ’ ακολουθίαν η µεταβολή της µορφής των εκτάσεων αυτών µε το δεδοµένο, όµως, 

ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η επέµβαση δεν είχε ως συνέπεια να αναιρεθεί ο 

δασικός χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής ενόψει της αναλογίας της 

απαλλοτριούµενης έκτασης προς τη συνολική δασική βλάστηση. 

Ορισµένες από τις διατάξεις του ν. 998/1979 που αφορούν επεµβάσεις σε 

εκτάσεις δασικού χαρακτήρα κρίθηκαν αντισυνταγµατικές στο σύνολο, δηλαδή και 

κατά το µέρος που αφορούν εκτάσεις του ∆ηµοσίου, µε τη σκέψη ότι ο σκοπός, στον 

οποίο αποβλέπουν, δεν συνιστά λόγο δηµόσιου συµφέροντος κατά την έννοια της 

συνταγµατικής διάταξης. Μεταξύ άλλων, κρίθηκε ότι η ένταξη δασών ή δασικών 

εκτάσεων σε σχέδιο πόλης και γενικότερα η οικιστική ανάπτυξη δεν αποτελεί λόγο 

που δικαιολογεί κατά το Σύνταγµα τη µεταβολή της δασικής µορφής. Συγκεκριµένα,  

κρίθηκαν αντισυνταγµατικές  διατάξεις του Ν. 998/1979, µε τις οποίες προβλέπεται η 

δυνατότητα ένταξης δασών και δασικών εκτάσεων σε οικιστική περιοχή (άρθρο 49 

παρ. 2 και3) ή επιτρέπεται, µε ορισµένες προϋποθέσεις στους οικοδοµικούς 

συνεταιρισµούς να προβούν σε πολεοδοµική διαµόρφωση και δόµηση εκτάσεων µε 

δασικό χαρακτήρα (άρθρο 50 παρ. 1 και 2) ή παρέχεται δυνατότητα παραχώρησης σε 

οικοδοµικούς συνεταιρισµούς δασών µε σκοπό την οικοπεδοποίηση και διανοµή στα 

µέλη τους (άρθρο 64 παρ. 1). Ειδικότερα, γίνεται δεκτό ότι αποκλείεται καταρχήν η 

ένταξη δασικών εκτάσεων σε οικιστική περιοχή, έστω και µε το χαρακτηρισµό τους 

ως κοινόχρηστων χώρων που διατηρούν το δασικό χαρακτήρα, και µόνο κατ’ 

εξαίρεση είναι δυνατό µικρά τµήµατα δασών και δασικών εκτάσεων που 

περιβάλλονται από οικισµούς να περιλαµβάνονται στο ρυµοτοµικό σχέδιο για να µη 

διασπάται η ενότητα του πολεοδοµικού σχεδιασµού, αλλά πρέπει στην περίπτωση 

αυτή να διατηρούν υποχρεωτικώς το δασικό χαρακτήρα τους και µετά την ένταξή 

τους στο σχέδιο και, συνεπώς, δεν επιτρέπεται να ορίζεται οποιαδήποτε άλλη χρήση 

τους, έστω και κοινωφελούς ή κοινόχρηστου χαρακτήρα.    

 Επιπρόσθετα στο Ν. 998/1979 ορίζεται, ότι κηρύσσονται υποχρεωτικώς ως 

αναδασωτέα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που καταστρέφονται λόγω πυρκαγιάς ή 

παράνοµης υλοτόµησης, ανεξαρτήτως του χρόνου της καταστροφής, εισάγεται, όµως, 

εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή προκειµένου για τις εκτάσεις που είχαν 

χρησιµοποιηθεί έως τις 15 Ιουνίου 1975, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

Συντάγµατος, κατά τρόπο ώστε να έχει καταστεί αδύνατη η ανατροπή της 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 39 -

κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί. Το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η 

εξαίρεση αυτή αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 117 του Συντάγµατος, µε τις 

οποίες, σύµφωνα µε την αυστηρή, αλλά σύµφωνη µε τη διατύπωσή τους, ερµηνεία, 

την οποία υιοθέτησε το δικαστήριο, η κήρυξη της αναδάσωσης επιβάλλεται σε κάθε 

περίπτωση αποψίλωσης δάσους ή δασικής έκτασης,  ανεξαρτήτως του χρόνου, κατά 

τον οποίο έλαβε χώρα η καταστροφή της δασικής βλάστησης  και αδιαφόρως αν αυτή 

οφείλεται σε υπαίτιες ενέργειες ή σε αντικειµενικούς λόγους. Με νεότερες αποφάσεις, 

όµως, έγινε δεκτό ότι εκτάσεις, των οποίων ο δασικός χαρακτήρας µεταβλήθηκε για 

νόµιµη αιτία πριν από τις 11 Ιουνίου 1975 σε εφαρµογή διοικητικής πράξης, δεν είναι 

δυνατόν να χαρακτηριστούν ως δασικές, ούτε να κηρυχθούν αναδασωτέες. 

Σηµαντικές είναι οι διατάξεις του Ν. 998/1979, µε τις οποίες θεσπίστηκαν 

διαδικασίες για τη  χαρτογράφηση των δασών και δασικών εκτάσεων, τη σύνταξη 

δασολογίου και για το χαρακτηρισµό εκτάσεων ως δασικών ή µη σε περίπτωση 

έλλειψης δασολογίου (άρθρα 12,13,14). Το 1980 εκδόθηκε  το Π∆. 1141/1980, µε το 

οποίο ρυθµίστηκαν ειδικότερα ζητήµατα της διαδικασίας και η τεχνική κατάρτισης, 

τήρησης και ενηµέρωσης του γενικού δασολογίου της χώρας. Με τον τρόπο αυτό 

ολοκληρώθηκε το νοµικό πλαίσιο για τη σύνταξη του δασολογίου. Ωστόσο η Ελλάδα 

µέχρι και σήµερα δεν έχει προβεί στην κατάρτιση δασολογίου αλλά και των 

προβλεπόµενων από το νόµο δασικών χαρτών, µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται ο 

αποσπασµατικός και κατά περίπτωση χαρακτηρισµός των εκτάσεων κατά προφανή 

καταστρατήγηση του νόµου. 

 

 

4.6.2  Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 2001  

   

Τρείς είναι οι καινοτοµίες της αναθεωρήσεως. 

          Η πρώτη είναι η ρητή πρόβλεψη ότι η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση 

του Κράτους. 

          Η δεύτερη είναι ότι εξισώνεται η προστασία δηµόσιων και ιδιωτικών δασών 

και δασικών εκτάσεων. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν µπορεί πλέον να αποτελέσει 

κατά το Σύνταγµα νόµιµο κριτήριο διαφοροποιήσεως ως προς την προστασία τους. 

          Η τρίτη είναι η ερµηνευτική δήλωση περί της εννοίας του δάσους και της 

δασικής εκτάσεως. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 40 -

         Η ερµηνευτική δήλωση δεν απαγορεύει στον ΄Ελληνα νοµοθέτη να καθορίσει 

τις ειδικότερες, και µάλιστα ποσοτικές προϋποθέσεις, που απαιτείται να συντρέχουν 

προκειµένου να ονοµασθεί ένα οργανικό σύνολο δάσος ή δασική έκταση,  να 

καθορίσει δηλαδή αριθµητικά (ποσοτικά) τη σχέση µεταξύ της εκτάσεως που πρέπει 

να έχει η εδαφική επιφάνεια, επί της οποίας φύονται τα άγρια ξυλώδη φυτά, και των 

ιδιοτήτων που πρέπει αυτά να έχουν, όχι, όµως να προσδιορίσει συγκεκριµένα είδη 

δασικών φυτών. Τούτο συνάγεται και από τις συζητήσεις στην Αναθεωρητική Βουλή, 

κατόπιν των οποίων ετέθη η λέξη «αναγκαία» πριν από τις λέξεις «επιφάνεια 

εδάφους».  

          Ο Ν. 998/1979 δεν περιείχε τέτοιο αριθµητικό ποσοτικό προσδιορισµό. 

Αριθµητικό κριτήριο µόνο ως προς την ελάχιστη κάλυψη µιας εκτάσεως είχε τεθεί µε 

εγκύκλιο. Τέτοιοι ποσοτικοί προσδιορισµοί τέθηκαν µε τον κανονισµό 2152/2003 

(έναρξη ουσιαστικής ισχύος 1.1.2003 και τυπικής 11.12.2003) και το Ν. 3208/2003 

(έναρξη ουσιαστικής και τυπικής ισχύος 24.12.2003, ΦΕΚ 303). 

Ειδικότερα, η βασικότερη µεταβολή που επέρχεται µε το Ν. 3208/2003 αυτό 

είναι η αντικατάσταση των διατάξεων του Ν. 998/1979 που αφορούσαν τον ορισµό 

των υπαγόµενων στην προστασία της δασικής νοµοθεσίας εκτάσεων. Συγκεκριµένα, 

ενόψει της έννοιας των δασών και των δασικών εκτάσεων, όπως είχε γίνει δεκτή 

αρχικώς από τη νοµολογία καθ’ ερµηνεία του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγµατος και 

τελικώς  επιβεβαιώθηκε µε την ερµηνευτική δήλωση που προστέθηκε στο άρθρο, 

ουδεµία αναφορά γίνεται σε κριτήρια συνδεόµενα µε δυνατότητα οικονοµικής 

εκµετάλλευσης των δασών και δασικών εκτάσεων, όπως η προβλεπόµενη στα 

προγενέστερα νοµοθετήµατα ικανότητα παραγωγής δασικών προϊόντων. Με το Νόµο 

αυτό εξειδικεύεται η έννοια του δασικού οικοσυστήµατος µε τον καθορισµό 

ποσοτικών κριτηρίων ως προς το εµβαδόν και την πυκνότητα της δασικής βλάστησης 

για το χαρακτηρισµό ορισµένης εδαφικής επιφανείας  ως δάσους ή ως δασικής 

έκτασης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δασοβιοκοινότητα υφίσταται σε έκταση µε 

ελάχιστο, καταρχήν, εµβαδόν τρία στρέµµατα και µε δασική βλάστηση που καλύπτει 

τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό της επιφανείας της.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών 

οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί 

δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24-12-

2003). (άρθρο 20 Σύσταση Υπηρεσιών και θέσεων, παράγραφοι 1, 2 και 3), κατά το 

σχεδιασµό της διαχείρισης και εκµετάλλευσης των δασικών οικοσυστηµάτων 
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λαµβάνονται ειδικά µέτρα που εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν την προστασία του 

τοπίου και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αξίζει να επισηµανθεί ακόµη ότι 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ίδιου ως άνω Νόµου, σε προθεσµία πέντε µηνών από την 

κύρωση του δασικού χάρτη (κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 2664/1998) 

καταρτίζεται και τηρείται µε µέριµνα των υπηρεσιών της κάθε ∆ιεύθυνσης ∆ασών 

Νοµαρχιακού επιπέδου, το ∆ασολόγιο του Νοµού, που καταρτίζεται µε τη µορφή 

Γενικού ∆ασολογίου. 

Eιδικότερα:  

            Στο άρθρο 2 του Νόµου 3208/2003, διασφαλίζεται η προστασία του τοπίου 

και της βιοποικιλότητας. Στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι κατά το 

σχεδιασµό της διαχείρισης και εκµετάλλευσης των δασικών οικοσυστηµάτων, µε την 

κατάρτιση των προβλεπόµενων από το άρθρο 63 του ∆ασικού Κώδικα δασοπονικών 

µελετών, πρέπει να λαµβάνονται ειδικά µέτρα που εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν 

την προστασία του τοπίο και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. ∆ασοπονικές 

ενέργειες και πρακτικές, όπως η εκλογή των δασοπονικών ειδών σε κάθε είδους 

δάσωση ή αναδάσωση, οι µέθοδοι διαχείρισης,  δασοκοµικού χειρισµού, συγκοµιδής 

του ξύλου και γενικά οι επεµβάσεις στα  δασικά οικοσυστήµατα, σχεδιάζονται κατά 

τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία  των ενδιαιτηµάτων των ειδών της χλωρίδας 

και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

 Επιπλέον προβλέπεται, για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας και ιδίως 

της πτηνοπανίδας, της φύσης και του τοπίου, η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων 

από τον Υπουργό Γεωργίας µε φιλοπεριβαλλοντικές ή άλλες µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα οργανώσεις, που προτίθενται να χρηµατοδοτήσουν τη δηµιουργία 

δενδρωδών ή  θαµνωδών ή µικτών βλαστητικών σχηµατισµών σε δηµόσιες δασικές 

εκτάσεις  ευρισκόµενες εντός ή πλησίον αγροτικών εκτάσεων, προκειµένου να 

λειτουργήσουν ως αγροβιότοποι. Για την επιλογή δε των περιοχών αυτών,  

λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες προστασίας της άγριας πανίδας και 

αυτοφυούς χλωρίδας, η γειτνίαση µε περιοχές σηµαντικού οικολογικού 

ενδιαφέροντος και ο συνδετικός τους ρόλος µε αυτές για τη µετανάστευση, τη 

γεωγραφική κατανοµή και τη γενετική ανταλλαγή των ειδών. Στις προγραµµατικές 

αυτές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το έργο, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

των συµβαλλοµένων, οι πόροι που θα διατεθούν, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των  

έργων και ο υπόχρεος για τη διαχείριση και συντήρηση των έργων του  

προγράµµατος µετά την ολοκλήρωσή του. 
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 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 

3208/2003,  η δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλλον 

δηµιουργείται σε µία έκταση όταν φύονται στην εν λόγω έκταση άγρια ξυλώδη φυτά, 

δυνάµενα µε δασική εκµετάλλευση να παράγουν δασικά προϊόντα (δασοπονικά είδη), 

το εµβαδόν της εν λόγω έκτασης στην οποία φύονται εν όλω ή σποραδικά τα ως άνω 

δασικά είδη είναι κατ’ ελάχιστον 0,3 εκτάρια, µε γεµετρική µορφή κατά το δυνατόν 

αποστρογγυλωµένη ή σε λωρίδα πλάτους τριάντα µέτρων και όταν οι κόµες των 

δασικών ειδών σε κατακόρυφη προβολή καλύπτουν τουλάχιστον το 25% της έκτασης 

του εδάφους. 

 Στο άρθρο 9 του ίδιου ως άνω Νόµου, γίνεται η διάκριση της δασικής 

ιδιοκτησίας σε δηµόσια και ιδιωτική. Επιπρόσθετα στην δεύτερη παράγραφο αυτού, 

ορίζεται ότι  απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των εν γένει 

δασικών εκτάσεων, δηµόσιων και ιδιωτικών, εκτός αν προέχει για την εθνική  

οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλει το  

δηµόσιο συµφέρον κατά τις ειδικές προβλέψεις της εν γένει δασικής νοµοθεσίας. 

 Επιπρόσθετα, µε τον Ν. 3208/2003 και ειδικότερα µε το άρθρο 12 αυτού, 

ρυθµίζεται το θέµα της µεταβίβασης των αγροκτηµάτων, αναφορικά µε τις 

µεταβιβάσεις εν ζωή ή αιτία θανάτου ακινήτων που εµφανίζονται µε αγροτική µορφή 

στις αεροφωτογραφίες των ετών λήψης 1945 ή 1960, οι οποίες και θεωρούνται 

έγκυρες και ισχυρές έναντι του ∆ηµοσίου, ανεξάρτητα από τη µορφή που απέκτησαν 

τα ακίνητα αυτά αργότερα, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι ανάγονται σε  ηµεροµηνία πριν 

από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί. Επίσης µε τον ως άνω Νόµο, 

θεωρούνται, οµοίως, έγκυρες και ισχυρές έναντι του ∆ηµοσίου, οι µεταβιβάσεις εν 

ζωή ή αιτία θανάτου αγροκτηµάτων, που βρίσκονται σε ευρύτερες αγροτικές περιοχές 

και µέρος αυτών καλύπτεται από άγρια ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση οποιασδήποτε 

µορφής ή διάπλασης, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από 

την 23η Φεβρουαρίου 1946 και η έκταση των αγροκτηµάτων αυτών, που καλύπτεται 

από άγρια ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση, δεν εφάπτεται µε δηµόσιο δάσος ή δασική 

έκταση. 

 Περαιτέρω, στο άρθρο 11 του ως άνω Νόµου, διευκρινίζεται ότι δεν 

προσλαµβάνουν το δασικό χαρακτήρα ιδιωτικές γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες 

υπάγονται στην περίπτωση α` της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, και 

στις οποίες υπάρχουν ή δηµιουργούνται τεχνητές δασικές φυτείες, µόνο εξαιτίας 

αυτού του λόγου. 
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 Αναφορικά µε τις παραχωρήσεις ρητινευόµενων δασών, οι οποίες έγιναν µε 

τις διατάξεις του άρθρου µόνου του από 17/18.10.1923 Ν∆ "περί παραχωρήσεως της 

κυριότητας δασών ρητινευόµενων υπό ιδιωτών) (ΦΕΚ297 Α), του άρθρου µόνου του 

από 1/13.12.1923 Ν∆ (ΦΕΚ 320 Α) περί επεκτάσεως της ισχύος του Ν∆ της 

17/18.10.1923 κλπ."  και του άρθρου 50 του Ν∆ 2501/1953 "περί τροποποιήσεως και 

συµπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί δασών νόµων) (ΦΕΚ 200 Α), καθώς και 

του άρθρου 64 του Ν. 998/1979, µε το άρθρο 14 του ως άνω δασικού Νόµου, 

θεωρούνται ότι  έγιναν κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας, εφόσον δεν ανακλήθηκαν 

µεταγενέστερα τα παραχωρητήρια καθώς και ότι η διαχείριση των εν λόγω δασών, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εδάφιο β. του ίδιου ως άνω άρθρου, γίνεται κατά τις 

διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, όπως και στα λοιπά δάση. 

 Σηµαντική επίσης είναι η ρύθµιση που αφορά  τις αναγνωρίσεις υπέρ 

∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρο 16). Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι οι δικαστικές 

αποφάσεις, µε τις οποίες αναγνωρίζονται εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων σε δάση και 

δασικές εν γένει εκτάσεις, που αναγνωρίστηκαν ή παραχωρήθηκαν µέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος σε δήµους ή κοινότητες κατά κυριότητα ή κατά νοµή, ισχύουν 

και έναντι του ∆ηµοσίου, έστω και αν το ∆ηµόσιο δεν συµµετείχε σε κανένα από τα 

στάδια των σχετικών δικών. Αναγνωρίζεται, επίσης, το δικαίωµα στις κοινότητες, να 

παραχωρούν  εµπράγµατες ασφάλειες ή δικαιώµατα επί των εκτάσεων αυτών.  

 Ιδιαίτερα σηµαντική επίσης, είναι η ρύθµιση του άρθρου 17 του Ν. 

3208/2003. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι στην περίπτωση παραχώρησης 

δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων για γεωργική ή δενδροκοµική 

εκµετάλλευση, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης και 

εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια, αποτελούν ιδιωτικά αγροκτήµατα, και δεν 

υπάγονται καθοιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

 Επιπρόσθετα, οι δηµόσιες δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν 

προσωρινά πριν από την ισχύ του Ν. 998/1979, για τις οποίες δεν εκδόθηκαν οριστικά 

παραχωρητήρια, λόγω µη καταβολής ολοκλήρου του τιµήµατος ή λόγω αδυναµίας 

εξακρίβωσης του χρονικού διαστήµατος µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε ο σκοπός 

της παραχώρησης, παραχωρούνται οριστικά µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

οικείας Περιφέρειας, κατά το τµήµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε ο σκοπός της  

παραχώρησης. Η απόφαση αυτή αποτελεί οριστικό παραχωρητήριο και 

µεταγράφεται. Επίσης ορίζεται ρητώς ότι  οριστικά παραχωρητήρια, τα οποία 

εκδόθηκαν µετά την ισχύ του Ν. 998/1979 είναι έγκυρα.  
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4.7 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

  

Αξίζει να αναφέρουµε ότι, ενώ η αξία του δασικού περιβάλλοντος 

αναγνωρίζεται από κάθε Έλληνα πολίτη αλλά και από την ίδια την Πολιτεία, ο 

ανεκτίµητος αυτός φυσικός πόρος και πλούτος υφίσταται συνεχή και αµείωτη 

πίεση και υποβάθµιση. Ο βασικός νόµος για την προστασία των δασών (Ν. 

3208/2003) έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «δασοκτόνος», καθώς σε 

συνδυασµό µε την έλλειψη Κτηµατολογίου και δασικών χαρτών, δίνει κίνητρα για 

συνεχείς καταπατήσεις του δασικού πλούτου της χώρας. Επιπρόσθετα θα πρέπει 

να επισηµανθεί ότι ο Ν. 3208/2003, ο οποίος δεν έχει κατ’ ουσίαν τύχει 

εφαρµογής, εµπεριέχει ορισµούς, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση προς το 

Σύνταγµα, όπως αυτό έχει κριθεί και από το Συµβούλιο της Επικρατείας, διότι 

συρρικνώνουν την έννοια του δασικού οικοσυστήµατος, µε αποτέλεσµα να 

αποδεσµεύονται από το καθεστώς προστασίας που επιβάλλεται µε τη δασική 

νοµοθεσία εκτάσεις, οι οποίες έχουν δασικό χαρακτήρα. Αντίθετα οι ορισµοί του 

Ν. 998/1979, εµπεριέχουν πολύ εύστοχους ορισµούς του δάσους και της δασικής 

έκτασης, ενώ συµπεριλαµβάνουν ορθά υπό την προστασία της δασικής νοµοθεσίας 

και άλλες εκτάσεις, δηλαδή διάκενα εντός δάσους, αλπικά λιβάδια, πάρκα και 

άλση, δεντροστοιχίες και δασικές φυτείες, δασωτέες και αναδασωτέες εκτάσεις, τα 

οποία αποτελούν σαφώς διακρινόµενες περιπτώσεις, σε αντίθεση µε τον τρόπο που 

αναφέρονται στον Ν. 3208/2003. 

Κρίνεται εποµένως σκόπιµη η επαναφορά του άρθρου 3 του ν. 998/79 και 

οι όποιες τεχνικές λεπτοµέρειες προκύπτουν για τις ανάγκες της σύνταξης των 

δασικών χαρτών, αυτές να δοθούν µε τη µορφή οδηγιών ή εγκυκλίων από το 

Υπουργείο Γεωργίας, αφήνοντας ένα περιθώριο στους δασικούς υπαλλήλους να 

κρίνουν κατά την αυτοψία την ανάγκη χαρακτηρισµού µιας έκτασης ως δάσους ή 

δασικής. Ως προς την επίλυση ορισµένων θεµάτων σχετικά µε το ιδιοκτησιακό,  

πρέπει να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των δασών στα πλαίσια του ∆ασολογίου, 

στο οποίο κάθε έκταση, πέρα από τον ποιοτικό της χαρακτηρισµό κατά τις 

κατηγορίες των έξι παραγράφων του άρθρου 3 του ν. 998/79, θα φέρει και 

ποσοτικά στοιχεία (συγκόµωση, έκταση, πλάτος, ύψος βλάστησης, καθώς και 

άλλα, όπως π.χ. κλίση εδάφους). Επίσης, κάθε δασική έκταση θα φέρει και τον 

ποιοτικό χαρακτηρισµό του άρθρου 4 (κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων, 
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δηλαδή προστατευτικά, παραγωγικά, αναψυχής κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση και 

δηµοσιοποίηση της εργασίας αυτής θα είναι δυνατή η εξέταση, επί πραγµατικών 

δεδοµένων, του αποχαρακτηρισµού ορισµένων εκτάσεων. 

Ειδικότερα, βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή των προστατευτικών 

κανόνων που θεσπίζονται για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις από το Σύνταγµα και 

τη νοµοθεσία, είναι η οριοθέτησή τους κατά τρόπο σταθερό.  Για το σκοπό αυτό ο 

νοµοθέτης επέβαλε τη χαρτογράφηση των επιφανειών που καλύπτονται µε δασική 

βλάστηση, δηλαδή τη σύνταξη δασικών χαρτών, καθώς και τη σύνταξη δασολογίου 

και θέσπισε διοικητική διαδικασία για την έγκρισή τους. Ειδικότερα, µε το Ν. 

998/1979, ορίστηκε ότι στο δασολόγιο καταχωρούνται τα δάση και οι δασικές 

εκτάσεις που αποτυπώνονται στους δασικές χάρτες, η σύνταξη των οποίων, 

εποµένως, σύµφωνα µε το σχήµα που υιοθετήθηκε µε τις σχετικές διατάξεις, έπρεπε 

να προηγηθεί. Η αδράνεια της διοίκησης για τη σύνταξη του εθνικού δασολογίου, το 

οποίο είναι απαραίτητο για την επιβεβληµένη βιώσιµη διαχείριση των δασικών 

οικοσυστηµάτων κρίθηκε από τη νοµολογία ότι συνιστά παράλειψη οφειλόµενης 

νόµιµης ενέργειας (ΣτΕ 2818/1997). Η απόφαση αυτή αποτέλεσε και το έρεισµα για 

την προσθήκη σχετικού εδαφίου στο άρθρο 24 από τον αναθεωρητικό νοµοθέτη του 

2001. 

  Παρά το γεγονός ότι είχε νοµολογιακώς κριθεί ήδη από τη δεκαετία του 

1990 και µε την ερµηνευτική δήλωση που προστέθηκε στο Σύνταγµα κατά την 

αναθεώρηση του έτους 2001 διευκρινίζεται πλέον και µε ρητή διάταξη ότι σε 

προστασία υπάγονται τα δασικά οικοσυστήµατα, η οριοθέτηση των δασών και 

δασικών εκτάσεων κατά τη διαδικασία αποσπασµατικού χαρακτηρισµού που, κατά τα 

προαναφερόµενα, εξακολουθεί να εφαρµόζεται λόγω της έλλειψης δασολογίου και οι 

εκτάσεις δασικού και µη δασικού χαρακτήρα διαχωρίζονται κατά κανόνα µε 

αποκλειστικό κριτήριο τα όρια της επιφανείας του εδάφους που καλύπτεται µε δασική 

βλάστηση. ∆ηλαδή, η οριοθέτηση των εδαφών που χαρακτηρίζονται ως δάση ή 

δασικές εκτάσεις ακολουθεί τυφλά  το περίγραµµα των τµηµάτων των εκτάσεων, τα 

οποία καλύπτονται µε δασικά φυτά ή για τα οποία διαπιστώνεται, κυρίως µε βάση 

ερµηνεία αεροφωτογραφιών,  ότι υπήρχε κατά το παρελθόν δασική βλάστηση,  χωρίς 

να λαµβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής, ώστε να κριθεί αν η 

εξεταζόµενη έκταση εντάσσεται σε δασικό οικοσύστηµα.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 46 -

Με τον τρόπο αυτό, εκτάσεις µικρής σχετικώς επιφανείας κρίνονται µη 

δασικές, διότι δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση παρά το γεγονός ότι αποτελούν 

συνέχεια δασικών εκτάσεων, µε τις οποίες συνδέονται οργανικά και, εποµένως, 

εντάσσονται στο δασικό οικοσύστηµα ή, αντιστρόφως, εκτάσεις πολύ µικρού 

εµβαδού, ορισµένες φορές µικρότερες από ένα στρέµµα, χαρακτηρίζονται δασικές και 

βρίσκονται σε ευρύτερη µη δασική περιοχή,  χωρίς να εξετάζεται αν, παρά το  µικρό 

εµβαδόν τους, συγκροτούν δασικό οικοσύστηµα. Σε αυτή τη λογική που έχει 

επικρατήσει κατά το χαρακτηρισµό των εκτάσεων στηρίζεται προδήλως η µη 

εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας σε ασκεπείς εκτάσεις, οι οποίες βρίσκονται µέσα 

σε εθνικούς δρυµούς, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται οικιστικές ενότητες ή άλλες 

δραστηριότητες στις εκτάσεις αυτές και να διασπάται η ενότητα των δασικών 

οικοσυστηµάτων.  

Τα δασικά οικοσυστήµατα αποτελούν κοινό αγαθό ανεξαρτήτως του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων, από τις οποίες συγκροτούνται. Είναι 

αλήθεια ότι λόγω του τεκµηρίου κυριότητας του ∆ηµοσίου στα  δάση και τις δασικές 

εκτάσεις ο χαρακτηρισµός ορισµένης έκτασης έχει συνέπειες σχετιζόµενες και µε την 

αναγνώριση ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων και για το λόγο αυτό η αποστολή των 

δασικών υπηρεσιών δεν περιορίζεται στην προστασία του χαρακτήρα των δασών και 

των δασικών εκτάσεων,  αλλά εκτείνεται και στη διαφύλαξη της δηµόσιας 

περιουσίας, την οποία αποτελούν οι εκτάσεις αυτές. Η εξάρτηση, όµως, της 

εφαρµογής των  µέτρων προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων ως 

οικοσυστηµάτων  από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και κατ’ ακολουθίαν από την 

αντιµετώπιση των δυσχερών προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τη διερεύνηση 

εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ορισµένη εδαφική έκταση έχει ως αποτέλεσµα να 

επηρεάζεται ο χαρακτηρισµός και η λήψη των µέτρων που προβλέπονται από τη 

νοµοθεσία για την προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων από την κατά την κρίση 

των αρµόδιων υπαλλήλων πιθανολόγηση  ιδιωτικών δικαιωµάτων. Η σύγχυση αυτή, 

που παρατηρείται συχνά, οδηγεί είτε σε ελαστική εφαρµογή των διατάξεων της 

δασικής νοµοθεσίας, αν η εξεταζόµενη έκταση ανήκει σε ιδιώτες είτε σε ιδιαιτέρως 

αυστηρή εφαρµογή τους στην προσπάθεια των δασικών οργάνων να προστατέψουν 

την περιουσία του ∆ηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση, η συσχέτιση ιδιοκτησιακών 

δικαιωµάτων µε την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν το χαρακτήρα ορισµένης 

έκτασης ως δασικής ή µη αποτελεί εσφαλµένη  εφαρµογή του νόµου. 
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Σοβαρή παθογένεια στην εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας συνιστά η 

καθυστερηµένη λήψη µέτρων και κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 

αλλά και από το ίδιο το Σύνταγµα, όπως είναι η κήρυξη αναδάσωσης. Είναι αλήθεια 

ότι, αν και κατά το νόµο η αναδάσωση πρέπει να κηρύσσεται σε προθεσµία δύο 

µηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς, ή τη διαπίστωση της αποψίλωσης από 

άλλη αιτία, η νοµολογία δέχεται ότι η προθεσµία αυτή είναι ενδεικτική και, συνεπώς, 

η παρέλευσή της δεν εµποδίζει την αναδάσωση, η οποία αποτελεί ενέργεια 

επιβαλλόµενη ευθέως από το Σύνταγµα. Επίσης, δεν τάσσεται χρονικός περιορισµός 

για την κήρυξη ως κατεδαφιστέων των κτισµάτων που ανεγείρονται αυθαιρέτως σε 

δάση και δασικές εκτάσεις. Σε αντίθεση, δηλαδή, µε όσα ισχύουν σε άλλους τοµείς 

της κρατικής δράσης, η πάροδος του χρόνου δεν εξαλείφει την εξουσία της Πολιτείας 

να επιβάλλει τα µέτρα που προβλέπονται από το νόµο για την διαφύλαξη του δασικού 

πλούτου. Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι το φαινόµενο  να λαµβάνονται τα µέτρα 

αυτά µε καθυστέρηση, η οποία υπερβαίνει ορισµένες φορές τη δεκαετία ή και την 

εικοσαετία, δεν αρµόζει σε κράτος δικαίου. Η εφαρµογή του νόµου, όταν έχει ως 

αποτέλεσµα την ανατροπή καταστάσεων που έχουν διατηρηθεί για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα,  είναι για πολλούς λόγους, κοινωνικούς, πολιτικούς και τεχνικούς, 

δυσχερής και έχει παρενέργειες που δεν ανταποκρίνονται στο αίσθηµα δικαίου.  Σε 

κάθε περίπτωση, η επιβολή µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση των µέτρων προστασίας 

και αποκατάστασης της δασικής βλάστησης στερείται αποτελεσµατικότητας και δεν 

εξυπηρετεί τους σκοπούς, στους οποίους απέβλεψαν ο συνταγµατικός και ο κοινός 

νοµοθέτης (Μενουδάκος, 2008). 

Οι  παθογένειες που εµφανίζονται κατά την εφαρµογή της δασικής 

νοµοθεσίας έχουν  ως κυριότερη αιτία τις ελλείψεις των δασικών υπηρεσιών σε 

προσωπικό και τεχνική υποδοµή. Για τη διαφύλαξη των δασικών οικοσυστηµάτων, η 

οποία ανήκει στην  ευθύνη των υπηρεσιών αυτών, δεν αρκεί η αστυνόµευση των 

αντίστοιχων εκτάσεων και η επιβολή των µέτρων καταστολής και των κυρώσεων που 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία. Απαιτείται προγραµµατισµός για τη συνολική 

διαχείριση και την παρακολούθηση των δασών και των δασικών εκτάσεων καθώς και 

γενικότερος και έγκαιρος σχεδιασµός των αναγκαίων µέτρων για την πρόληψη της 

υποβάθµισής τους. Με τη σηµερινή, όµως, κατάσταση οργάνωσης και λειτουργίας 

τους, οι δασικές υπηρεσίες στην πλειονότητά τους δεν έχουν τη δυνατότητα να 

διεκπεραιώσουν ακόµη και τις στοιχειώδεις γραφειοκρατικές ενέργειες, οι οποίες 

απαιτούνται για τη λήψη συγκεκριµένων, υποχρεωτικών κατά τη νοµοθεσία, µέτρων 
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και την εξέταση αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων πολιτών. Η καταστροφή του 

δασικού πλούτου της Χώρας οφείλεται σε πολλούς λόγους που τις περισσότερες 

φορές συνδέονται µε ανεύθυνη και παράνοµη συµπεριφορά των πολιτών,  µε 

παραβίαση των υπηρεσιακών καθηκόντων από υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας 

και άλλων κρατικών υπηρεσιών ή µε ενέργειες και παραλείψεις αρχών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Στη βάση, όµως, όλων αυτών των αιτίων βρίσκονται η κακή 

οργάνωση και οι ελλείψεις των δασικών αρχών  που έχουν ως αναπόφευκτη συνέπεια 

την αδυναµία τους να ασκήσουν µε αποτελεσµατικότητα το έργο τους.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με το νερό συνέδεσε ο άνθρωπος την ιδέα του «ζωντανού», µε την ξηρασία 

τον θάνατο και την πνευµατική αδράνεια. Οι άνθρωποι των αρχαίων εποχών 

θεωρούσαν το νερό «ως πηγή ζωής», το θεοποίησαν, του αφιέρωσαν ναούς, του 

πρόσφεραν θυσίες. Οι πρώτοι µεγάλοι πολιτισµοί πάνω στη γη αναπτύχθηκαν σε 

περιοχές όπου υπήρχε άφθονο νερό για τις γεωργικές τους καλλιέργειες. Εκεί όπου η 

τέχνη της διαχείρισης του νερού αγνοήθηκε, οι κοινωνίες παρήκµασαν ή και 

εξαφανίστηκαν.  

Συνήθως λέµε ότι το νερό είναι ανανεώσιµος φυσικός πόρος. Στην αντίληψη 

αυτή οφείλουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: είναι ανανεώσιµος ως προς το χώρο, 

δηλαδή στα όρια της λεκάνης απορροής, αλλά και ως προς το χρόνο, δηλαδή σε 

σχέση µε τις κλιµατικές συνθήκες. Η γεωγραφική του κατανοµή, η ποιότητα και η 

ποσότητά του είναι αποτέλεσµα κλιµατικών συνθηκών, γεωλογικών και 

γεωµορφολογικών παραγόντων. Η κατανοµή αυτή δεν είναι γεωγραφικά οµοιόµορφη 

ούτε στη χώρα µας ούτε στον πλανήτη.  

Το νερό είναι µοναδικός φυσικός πόρος, τόσο διότι είναι απαραίτητο για την 

επιβίωση του ανθρώπου και των άλλων οργανισµών, όσο και διότι, σε µακροχρόνια 

κλίµακα, θεωρητικά η συνολική διαθέσιµη ποσότητα νερού σε κάθε περιοχή, είναι 

περίπου σταθερή. Το παραδοσιακό µοντέλο διαχείρισης των υδατικών πόρων, όπως 

και οποιουδήποτε άλλου φυσικού πόρου, στηρίζεται στην τεχνοκρατική αντίληψη, 

σύµφωνα µε την οποία σηµασία έχει η οικονοµική ανάπτυξη και η τεχνολογική 

πρόοδος και συνεπώς κάθε φυσικός πόρος αποτελεί µία από τις συνιστώσες της 

ανάπτυξης αυτής. Το αποτέλεσµα της µακροχρόνιας εφαρµογής του µοντέλου αυτού 

εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις αναπτυγµένες περιοχές, µε την 

ανεπάρκεια νερού, η οποία οφείλεται στην αύξηση των απαιτήσεων σε νερό και την 

υποβάθµιση της ποιότητάς του. Ο όρος «ποιότητα του νερού» δεν συνιστά από µόνος 

του µία συγκεκριµένη αξία, διότι υπόκειται εννοιολογικά και πρακτικά σε συνεχείς 

µεταβολές και συνεπώς πρέπει να θεωρείται και να µελετάται σε σχέση µε τα 

οικολογικά συστήµατα και τις διαφορετικές χρήσεις του νερού.  

Η έλλειψη και η υποβάθµιση του νερού αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα της εποχής µας. Οι µεσογειακές χώρες είναι ανάµεσα σε εκείνες που 
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υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειες της. Και το πρόβληµα αναµένεται να 

οξυνθεί εξαιτίας των επιπτώσεων από την αλλαγή του παγκόσµιου κλίµατος (µείωση 

των βροχοπτώσεων και ένταση των ακραίων καιρικών φαινοµένων, µεταξύ άλλων). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60) θέτει το πολιτικό και 

θεσµικό πλαίσιο για την προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε 

επίπεδο υδρολογικής λεκάνης µε ενεργή συµµετοχή των πολιτών. Η εξοικονόµηση 

νερού έχει αναγνωριστεί ως κεντρική προτεραιότητα διεθνώς, ενώ το 2006 

χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως έτος εκπαίδευσης για τη βιωσιµότητα µε 

θεµατικό περιβαλλοντικό περιεχόµενο «Νερό-Γαλάζιος Πλανήτης».  

          Η διατήρηση των υδατικών πόρων, κυρίως µέσω της εξοικονόµησης νερού, 

αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και 

ποιότητας νερού για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τα οικοσυστήµατα. Η βιώσιµη 

ανάπτυξη των υδατικών πόρων αποτελεί τον ανώτερο στόχο της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης των υδατικών πόρων και προϋποθέτει την επίτευξη των κατώτερων 

ιεραρχική αναγκών (Melloul et. Al., 2003). 

Το νερό δεν είναι εµπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αποτελεί κληρονοµιά 

που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει κατάλληλης µεταχείρισης. Νερό και 

ζωή είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες έννοιες και χωρίς νερό δεν µπορεί να υπάρξει 

ζωή. Οι υδατικοί πόροι συµβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη της ζωής, στον 

ανθρώπινο πολιτισµό και έχουν διαδραµατίσει έναν κρίσιµο ρόλο στις 

κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις. Η βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων γίνεται 

ολοένα και περισσότερο σύνθετη λόγω της πεπερασµένης διάθεσης τους, λόγω της 

κατάχρησης και κακοδιαχείρισης τους, που έχει σαν αποτέλεσµα τον περιορισµό της 

διαθεσιµότητας τους. Αν και έχουν γίνει σηµαντικοί πρόοδοι στην διάρκεια των 

τελευταίων ετών, οι προκλήσεις παραµένουν ακόµα σε πείπεδο τεχνολογίας, 

διοίκησης, καινοτοµίας και προσαρµογής, διαχείριρσης των ανθρώπινων πόρων, 

πληροφόρησης, καθώς και κοινωνικών και περιβαλλοντικών εκτιµήσεων 

(Cartzoulakis et. Al.,1001). 

Στο πλαίσιο της αειφορικής (βιώσιµης) πολιτικής, επιβάλλεται η 

αντιµετώπιση των υδατικών πόρων, όχι µόνο ως παράγοντα ανάπτυξης, αλλά και ως 

παράγοντα ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος. Κεντρικό ρόλο αποκτούν οι αρχές της 

πρόληψης των προβληµάτων στην ποιότητα και ποσότητα των υδατικών πόρων και η 

αντιµετώπιση της διαχείρισής τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χωρικά, χρονικά και 

περιβαλλοντικά. Ταυτόχρονα η διαχείριση των υδατικών πόρων αντιµετωπίζεται ως 
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εξίσου σηµαντικό θέµα µε την επάρκειά τους. Οι αρχές της προσβασιµότητας του 

πληθυσµού στο καλής ποιότητας πόσιµο νερό και της καλής οικολογικής κατάστασης 

των επιφανειακών νερών τίθενται κατά προτεραιότητα. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται µια πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων, χρηστών και 

φορέων, που εµπλέκονται στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το νοµικό και 

θεσµικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από πολυνοµία, έλλειψη συντονισµού µεταξύ των 

συναρµόδιων φορέων και έλλειψη µακροχρόνιου σχεδιασµού µε αποτέλεσµα να µην 

επιτυγχάνεται µια ορθολογική ολοκληρωµένη και ενιαία πολιτική διαχείρισης, αλλά 

µια αποσπασµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων. 

 

 

5.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η συντονισµένη δράση ανάµεσα στη 

φυσική προσφορά του νερού και στη χρήση του σήµερα και στο µέλλον (Τάτσης, 

2007). Η διαδικασία αυτή έγκειται δηλαδή στη συστηµατική παρακολούθηση και 

πρόβλεψη της διαθεσιµότητας των υδατικών πόρων µιας περιοχής, την κάλυψη των 

αναγκών της σε νερό και τη λήψη µέτρων για την οικονοµικότερη χρήση του νερού 

τώρα και στο µέλλον. Βασικές λειτουργίες της διαχείρισης των πόρων είναι η 

στρατηγική διαχείριση, ο σχεδιασµός, η κατασκευή έργων και η λειτουργική 

διαχείριση. 

Η διαχείριση του νερού έχει αναδειχθεί σε θέµα πρώτης προτεραιότητας για 

τον 21ο αιώνα. Το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου, κύριο πόρο 

ανάπτυξης για πολλές οικονοµικές δραστηριότητες, ενώ έχει και πρωταρχικό ρόλο 

στη φύση και τα φυσικά οικοσυστήµατα. Οι αυξανόµενες ανάγκες και οι πολλαπλές 

απαιτήσεις για τη χρήση του νερού, σε συνδυασµό µε τη µείωση των διαθεσίµων, 

αλλά και η υποβάθµιση των υδατικών πόρων από αλόγιστη χρήση και ρύπανση από 

τις αρνητικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, επιβάλλουν την ανάγκη 

για ορθολογική χρήση του νερού από τον άνθρωπο. Η ανάγκη αυτή γίνεται 

επιτακτική στο πλαίσιο µιας γενικότερης επιδίωξης για µία στρατηγική βιώσιµης 

ανάπτυξης που θα συνδυάζει την ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της οικονοµικής 

ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
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 Η επικείµενη έλλειψη πόσιµου νερού σε πολλές παράκτιες περιοχές και 

µεγαλουπόλεις, αποτελεί ένα από τα µεγάλα ζητήµατα φυσικών πόρων αυτού του 

αιώνα. Η επεξεργασία της αφαλάτωσης, δεδοµένης της αφθονίας του θαλασσινού 

νερού, αποτελεί µια πιθανή λύση στο θέµα της επαρκούς βιώσιµης παροχής πόσιµου 

νερού. Οι τεχνικές αφαλάτωσης είναι και θα συνεχίσουν να είναι ουσιώδους 

σηµασίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε τη 

διαθεσιµότητα του νερού, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσµια κλίµακα. Η 

χρήση του νερού για ύδρευση, για βιοµηχανικούς σκοπούς καθώς και για άρδευση, 

καθιστά επιτακτική την ορθολογική διαχείρισή του για την κάλυψη των χρήσεων 

αυτών (Stikker, 2002). Ειδικότερα, στην Ελλάδα, προηγµένα σχέδια αφαλάτωσης 

τίθενται σε εφαρµογή µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. To κόστος των 

εναλλακτικών λύσεων στις οποίες εντάσσεται η διαδικασία της αφαλάτωσης, 

λαµβάνει υπόψη το ενεργειακό κόστος  και δίνεται έµφαση στις δυνάµεις της αγοράς 

και στη σχέση µεταξύ τεχνολογικών τιµών και δυνατοτήτων της αγοράς (Voivontas 

et.al., 1999). Επίσης, έχει υιοθετηθεί η πρακτική της ανακύκλησης εκροών υγρών 

αποβλήτων προοδευτικά χωρίς την απαρχή θεσµοθέτηση σχετικών κριτηρίων 

(Αγγελάκης Α., 2006). H επαναχρησιµοποίηση του απόβλητου ύδατος αποτελεί µια 

µέθοδο ανακύκλωσης του νερού που είναι απαραίτητη, καθώς το νερό θεωρείται 

οικονοµικό αγαθό και πεπερασµένος πόρος που θα πρέπει να διαχειρίζεται µε 

ορθολογικό τρόπο (Al-Jayyousi, 2003). 

Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων στον ελλαδικό χώρο απαιτείται 

για την διασφάλιση του ανεκτίµητου αυτού πόρου και µελλοντικά. Παρά το γεγονός 

ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάµεσα στις πλούσιες σε νερό χώρες της Μεσογείου, 

µε µέση ετήσια βροχόπτωση 800 mm την ίδια στιγµή που στην Ισπανία είναι 636 mm 

και στην Αίγυπτο µόλις 51 mm το χρόνο, λόγω της µεγάλης ανοµοιοµέρειας στην 

κατανοµή των βροχοπτώσεων, µειώνεται δραµατικά το διαθέσιµο κατά περιοχές 

νερό. Ωστόσο, η αστική χρήση του νερού, παρά τη σπατάλη που γίνεται, απορροφά 

το 11% του διαθέσιµου νερού, συµπεριλαµβανοµένου και του τουριστικού τοµέα, και 

η βιοµηχανία το 3%. Η γεωργία παραµένει ο µεγαλύτερος καταναλωτής στην 

Ελλάδα, καθώς χρησιµοποιεί το 86% του διαθέσιµου νερού, την ίδια στιγµή που ο 

παγκόσµιος µέσος όρος είναι 70%. Το συντριπτικό ποσοστό του νερού-το 96%- που 

χρησιµοποιείται στη γεωργία, προορίζεται για άρδευση, όπου οι απώλειες είναι 

τεράστιες (Μυλόπουλος, 2000). Στην Ελλάδα παρατηρούνται υδρολογικές και 

γεωµορφολογικές ανισότητες στους διαθέσιµους υδατικούς πόρους µε συγκέντρωση 
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της ζήτησης σε περιοχές µε αδύναµους πόρους και σε περιόδους ξηρασίας 

(καλοκαιρινή περίοδο, άρδευση, τουρισµός, µεγαλουπόλεις). 

Η ελλιπής οργάνωση της πολιτείας, η έλλειψη φορέων, στελεχών και 

υλικοτεχνικής υποδοµής, και συχνά η έλλειψη σχεδιασµού και προγραµµατισµού 

είχαν το προφανές αποτέλεσµα µιας µη ορθολογικής διαχείρισης. Κύριες συνέπειες 

αυτής της κατάστασης είναι η διαταραχή του υδατικού ισοζυγίου µε µεγάλες πτώσεις 

στάθµης στους υπόγειους υδροφορείς, ο περιορισµός των παροχών στα ποτάµια και η 

υποβάθµιση της ποιότητας σε ποτάµια και λίµνες, η επέκταση του φαινοµένου της 

υφαλµύρωσης των παράκτιων υδροφορέων και η ρύπανση των υπόγειων και 

επιφανειακών νερών από λιπάσµατα, βιοµηχανικά και αστικά λύµατα κλπ. 

 Συγκεκριµένα τα προβλήµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα, 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

α. Η έρευνα και η παρακολούθηση των υδρολογικών µεγεθών (επιφανειακών και 

υπόγειων, ποσοτικών και ποιοτικών) χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από 

αποσπασµατικότητα και µέτριο επίπεδο αξιοπιστίας. Η ανάγκη διαµόρφωσης ενιαίου 

και συντονισµένου σε εθνικό επίπεδο προγράµµατος είναι επιτακτική. 

β. Τα προβλήµατα τα σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων συνεχώς 

επιτείνονται λόγω της σηµαντικής αύξησης της κατανάλωσης, της µείωσης της 

εισροής των νερών των γειτονικών χωρών, της αλόγιστης χρήσης και 

υπερεκµετάλλευσης των εύκολα προσεγγίσιµων υδατικών πόρων, καθώς και λόγω 

της ρύπανσής τους. 

γ. Σηµαντικές περιοχές της χώρας είναι ή τείνουν να γίνουν ελλειµµατικές σε νερό. 

δ. Οι σοβαρότερες συλλογικές ανάγκες καλύπτονται πια από έργα µεταφοράς και 

αποθήκευσης, µε σηµαντικά αυξηµένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας τους. 

ε. Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα οξυµένα 

προβλήµατα σε ό,τι αφορά τοξικούς ρύπους, εκτός ενδεχοµένως από µεµονωµένες 

περιοχές. Η εικόνα δεν είναι τόσο ικανοποιητική σε ό,τι αφορά συµβατικούς ρύπους 

από αστικές και γεωργικές δραστηριότητες, µε συνέπεια να παρατηρείται υποβάθµιση 

τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων νερών, ιδίως στις λίµνες και ορισµένες 

παράκτιες περιοχές και υπόγειους υδροφορείς. 

στ. Σηµαντική πηγή ρύπανσης αποτελούν οι γεωργικές δραστηριότητες, οι οποίες 

έχουν µη σηµειακό χαρακτήρα και γι’ αυτό η αντιµετώπισή τους µε µεθόδους 

επεξεργασίας είναι δύσκολη. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, 

εφαρµόζοντας ορθολογικές γεωργικές πρακτικές. 
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ζ. Αξιόλογη πρόοδος έχει επιτελεστεί στην αντιµετώπιση της ρύπανσης από αστικά 

λύµατα (σηµειακές πηγές). Στις περισσότερες µεγάλες και µεσαίες πόλεις 

λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και η µελλοντική προσπάθεια θα 

πρέπει να επικεντρωθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων στους σχετικά µικρούς 

οικισµούς (2.000–10.000 κάτοικοι). Παρατηρούνται όµως σοβαρά προβλήµατα στον 

τρόπο λειτουργίας των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, µε συνέπεια η επεξεργασία να 

υπολείπεται του αναµενόµενου. Απαιτείται σε εθνικό επίπεδο η ανάπτυξη 

συστηµατικού προγράµµατος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου της 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Σηµαντικό πρόβληµα υπάρχει µε τις 

συχνές υπερχειλίσεις αραιωµένων λυµάτων από παντορροϊκά δίκτυα ή χωριστικά 

δίκτυα µε σοβαρές κακοτεχνίες. Εξάλλου τα όµβρια των αστικών περιοχών 

µεταφέρουν ειδικές κατηγορίες ρύπων, που απορρίπτονται στο υδάτινο περιβάλλον. 

Μελλοντικά και το πρόβληµα αυτό χρήζει αντιµετώπισης. 

η. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων συνήθως υπάρχουν 

σε µεγάλες βιοµηχανίες, ενώ λείπουν κατά κανόνα από τις µικρότερες. Ωστόσο, σε 

κάθε περίπτωση το επίπεδο παρακολούθησης και ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικό. 

Ελκυστική εµφανίζεται η πολιτική συγκέντρωσης των παραγωγικών και 

βιοµηχανικών µονάδων σε βιοµηχανικές περιοχές στις οποίες τόσο η εφαρµογή 

µεθόδων επεξεργασίας όσο και ο έλεγχος µπορούν να διευκολυνθούν. 

θ. Τέλος, σηµαντικό πρόβληµα στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της 

χώρας αποτελεί η έλλειψη τιµολόγησης του νερού, κυρίως στον αγροτικό τοµέα, η 

κοστολόγηση των χρήσεων και έργων, ο επιµερισµός του οικονοµικού κόστους και 

οφέλους στις επιµέρους χρήσεις, καθώς και η ολοκλήρωση µιας τιµολογιακής 

πολιτικής σε συνδυασµό µε σύστηµα κινήτρων, επιδοτήσεων και αποζηµιώσεων. Οι 

κυριότεροι φυσικοί λόγοι που προκαλούν προβλήµατα στην αξιοποίηση των 

υδατικών πόρων της χώρας είναι: 

• η ανοµοιόµορφη κατανοµή των υδατικών πόρων στο χώρο και στο χρόνο 

• η ανοµοιόµορφη κατανοµή της ζήτησης στο χώρο και το χρόνο, αναντίστοιχη µε 

την κατανοµή της προσφοράς 

• η γεωµορφολογία της χώρας 

• η εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις επιφανειακές απορροές ποταµών που 

έρχονται από γειτονικά κράτη 

• το µεγάλο ανάπτυγµα ακτών 

• τα πολλά άνυδρα ή µε ελάχιστους υδατικούς πόρους νησιά της χώρας. 
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Ο κυριότερος όµως λόγος είναι η πληµµελής και αποσπασµατική 

αντιµετώπιση της διαχείρισης από την πολιτεία. 

   Το ολικό υδατικό δυναµικό υπερκαλύπτει κατά πολύ την ποσότητα που 

διατίθεται στις χρήσεις. Ωστόσο, µικρό µέρος από αυτό το δυναµικό είναι οικονοµικά 

και τεχνικά αξιοποιήσιµο, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη προβληµάτων ανεπάρκειας 

νερού σε διάφορες περιοχές και για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. 

Στενή σχέση µε τη διαθέσιµη ποσότητα νερού έχει βέβαια και η ποιότητα, η 

οποία είναι το αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης φυσικών συνθηκών και ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. 

Αν και η Ελλάδα είχε γενικά νερά καλής ποιότητας, οι µακροχρόνιες, χωρίς 

προγραµµατισµό και έλεγχο, ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως των τελευταίων 

χρόνων, έχουν αρχίσει να κάνουν εµφανή την υποβάθµιση, τόσο των επιφανειακών 

όσο και των υπόγειων υδατικών πόρων. 

Σηµαντική αιτία ρύπανσης αποτελούν οι γεωργικές δραστηριότητες, πηγές µη 

σηµειακές και γι’ αυτό µε δύσκολη αντιµετώπιση. Αξιόλογη πρόοδος παρουσιάζεται 

στην αντιµετώπιση της ρύπανσης από αστικά λύµατα (σηµειακές πηγές). Αντίθετα, 

δεν έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στα βιοµηχανικά υγρά απόβλητα, όπου 

απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών προεπεξεργασίας τους και συγκέντρωσης των 

µονάδων σε βιοµηχανικές περιοχές, ενώ δεν έχει θιγεί ακόµα το πρόβληµα της 

ρύπανσης από τις απορροές οµβρίων στις αστικές περιοχές. 

Όσον αφορά στη διοικητική δοµή της χώρας, ο σχεδιασµός της δεν προβλέπει 

κριτήρια που να απορρέουν από τις διαδικασίες διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

Συγκεκριµένα, βασικό πρόβληµα της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας σε σχέση µε 

τη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η διαίρεση σε διοικητικές χωρικές µονάδες 

µε κριτήρια που δεν παρουσιάζουν σχέση µε τα αντίστοιχα υδρολογικά. Αυτό έχει 

αποτέλεσµα την αδυναµία αναγωγής των διαφόρων µεγεθών (πληθυσµιακών, 

οικονοµικών, τοµέων παραγωγής) σε υδατικές µονάδες χώρου, δεδοµένου ότι τα 

περισσότερα από αυτά καταχωρούνται σε διοικητικές µονάδες (περιφέρειες και 

νοµούς). Ο Ν. 3199/2003 επέτεινε το πρόβληµα, δεδοµένου ότι καθόρισε τις 

διοικητικές περιφέρειες ως αρµόδιες για τη διαχείριση των λεκανών απορροής και 

των υδατικών διαµερισµάτων. Συχνά όµως µια λεκάνη απορροής µπορεί να ανήκει σε 

περισσότερες της µιας περιφέρειες (π.χ. η λεκάνη του Αχελώου ανήκει σε τέσσερις).  

Με δεδοµένη την ανταγωνιστικότητα δράσης του πλήθους των εµπλεκόµενων 

φορέων τις δυσκολίες συνεννόησης, τις δυσκολίες συντονισµού, και την έλλειψη 
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συµπληρωµατικότητας των δραστηριοτήτων τους, παρουσιάζονται σηµαντικές 

δυσχέρειες στην ιεράρχηση αναγκών και ενεργειών και τον καθορισµό 

προτεραιοτήτων. Επίσης, δυσχεραίνεται η προσπάθεια για ορθολογική και συνολική 

αντιµετώπιση των υδατικών προβληµάτων.  

Συµπερασµατικά, για τους υδατικούς πόρους της χώρας επισηµαίνεται ότι η 

διαθέσιµη ποσότητα νερού συνεχώς ελαττώνεται, έτσι ώστε σηµαντικές περιοχές 

είναι ή τείνουν να γίνουν ελλειµµατικές σε νερό, ενώ οι σοβαρότερες συλλογικές 

ανάγκες καλύπτονται πια από έργα µεταφοράς, µε σηµαντικά αυξηµένο κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας. Η ποιοτική τους κατάσταση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα 

οξυµένα προβλήµατα, εκτός από µεµονωµένες περιοχές και παράκτιες ζώνες, 

τουλάχιστον στα πλαίσια των µέχρι πρόσφατα θεσµικών απαιτήσεων για την 

ποιότητα. Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι, η απαίτηση για αναβάθµιση της 

ποιότητας των υδατικών πόρων που διαµορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

(ειδικότερα στα πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά), δεν επιτρέπει 

εφησυχασµό και επιτάσσει την αναθεώρηση των µέχρι τώρα αξιολογήσεων. 

Ως εκ τούτου, από τα παραπάνω πηγάζει ότι, αν δεν υπάρξει σωστή 

διαχείριση της ζήτησης, οι διαθέσιµες ποσότητες νερού θα εξαντληθούν. 

   

 

5.3 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

  

Στη χώρα µας  µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980, οι προσπάθειες για τη 

χάραξη εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, χαρακτηρίζονταν 

από πλειάδα νόµων, νοµοθετικά, βασιλικά και προεδρικά διατάγµατα αλλά και 

υπουργικές αποφάσεις, που πολλές φορές επικαλύπτονταν ή έρχονταν σε αντίθεση 

µεταξύ τους (Κτενά, 2005). Οι νοµοθετικές αυτές ρυθµίσεις, χαρακτηρίζονταν µεταξύ 

άλλων από:  

• την τάση προώθησης των θέσεων και αντιλήψεων επί µέρους 

φορέων, 

• την αποσπασµατική αντιµετώπιση των τοµεακών προβληµάτων, 

•  την παραγνώριση νέων προβληµατισµών, 

•  τη σχετική υποβάθµιση της ποιοτικής διάστασης της διαχείρισης, 
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•  την αδυναµία δροµολόγησης συντονισµένων και συστηµατικών 

προγραµµάτων απόκτησης και αξιολόγησης δεδοµένων πεδίου, 

• ην αδυναµία συγκρότησης των αναγκαίων οργάνων παρακολούθησης και 

εξειδίκευσης της εφαρµογής τους, 

•  την απουσία σύνδεσης και εναρµόνισης µε τις αναπτυξιακές επιδιώξεις 

παραγωγικών τοµέων και περιοχών της χώρας, 

•  την απουσία µακροπρόθεσµης στρατηγικής και 

•  την ανεπάρκεια ικανοποίησης των  υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών. 

Ως σοβαρότερο πρόβληµα ωστόσο, αναδεικνύονταν η αδυναµία 

αποτελεσµατικής εφαρµογής τους και συγκρότησης αποτελεσµατικών µηχανισµών 

ελέγχου και επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 θεσπίζονται οι πρώτοι νόµοι που 

διακρίνονται για τη διατοµεακή τους αντίληψη στον τοµέα της ενιαίας αντιµετώπισης 

και της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ειδικότερα το θέµα της 

ποιότητας των υδάτων αντιµετωπίζεται από τον Ν. 1650/1986 για την προστασία του 

περιβάλλοντος, σύµφωνα µε  τον οποίο, το νερό είναι στοιχείο του περιβάλλοντος και 

γι’ αυτό το λόγο προβλέπει µέτρα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

ποιότητάς του. Παράλληλα, η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε τις κοινοτικές 

οδηγίες για µια σειρά χρήσεων και το έτος 1987, ψηφίστηκε ο Ν. 1739/1987 για τη 

διαχείριση των υδατικών πόρων, µέσω του οποίου θεσµοθετούνται νοµικές και 

διοικητικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων διαχείρισης των εθνικών 

πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 Με τον Ν. 1739/1987, οι υδατικοί πόροι της χώρας διέπονται από ένα νέο 

θεσµικό πλαίσιο, που δηµιουργεί ένα νέο πλέγµα αρχών και προβλέπεται να οδηγήσει 

στη χάραξη εθνικής πολιτικής και την άµεση εφαρµογή της σε περιφερειακό επίπεδο, 

στον ανακαθορισµό των προτεραιοτήτων και την ανακατανοµή των οικονοµικών 

δαπανών στη χρήση του νερού. Με τον ως άνω νόµο καθορίζεται ο ρόλος των 

εµπλεκοµένων φορέων και θεσµοθετείται το Υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην ΥΒΕΤ) 

ως κεντρικός φορέας µέσω του ασκείται η διαχείριση των υδατικών πόρων και το 

νερό αντιµετωπίζεται συνολικά ως φυσικός πόρος και χαρακτηρίζεται ως «κοινωνικό 

αγαθό». Ο χαρακτηρισµός του νερού ως «κοινωνικού αγαθού», προϋποθέτει τη 
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συνεργασία  µεταξύ των αρµοδίων κατά χρήση φορέων, απαλείφοντας τις µεταξύ 

τους επικαλύψεις και επιβάλλοντας την περιφερειακή διαχείριση του νερού µέσα και 

από συµµετοχικές διαδικασίες. Το κύριο πεδίο δράσης του φορέα διαχείρισης των 

υδατικών πόρων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, είναι ο προγραµµατισµός, 

ενώ οι υπόλοιπες σηµαντικές ρυθµίσεις του νόµου στοχεύουν στην εξασφάλιση της 

δυνατότητας ενός σωστού προγραµµατισµού και στην αποτελεσµατική εφαρµογή 

του. 

  Οι βασικές ρυθµίσεις του Ν. 1739/1987 είναι οι κάτωθι: 

1. ∆ιοικητική δοµή άσκησης της διαχείρισης. 

Α. Χωρίζεται η εθνική επικράτεια σε 14 υδατικά διαµερίσµατα και  προβλέπεται η 

δηµιουργία αρχών διαχείρισης των υδατικών πόρων σε κάθε ένα από αυτά, τα οποία 

αποτελούν το χώρο εφαρµογής της διαχείρισης των υδατικών πόρων, µε την σύσταση 

περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης των πόρων αυτών. Το κάθε υδατικό 

διαµέρισµα αποτελείται από το σύνολο λεκανών απορροής µε, όσο το δυνατόν, 

όµοιες υδρολογικές –υδρογεωλογικές συνθήκες. Τα "υδατικά διαµερίσµατα" της 

Ελλάδας που έχουν καθοριστεί, είναι: 1) ∆υτικής Πελοποννήσου, 2) Βόρειας 

Πελοποννήσου, 3) Ανατολικής Πελοποννήσου, 4) ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, 5) 

Ηπείρου, 6) Αττικής, 7) Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, 8) Θεσσαλίας, 9) ∆υτικής 

Μακεδονίας, 10) Κεντρικής Μακεδονίας, 11) Ανατολικής Μακεδονίας, 12) Θράκης, 

13) Κρήτης και 14) Νήσων Αιγαίου. 

 

Χάρτης 1.1: Τα υδατικά διαµερίσµατα της Ελλάδας 

                        

                    Πηγή:Υπουργείο Ανάπτυξης 
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Β. Καθορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, και συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Υδατικού 

∆υναµικού και Φυσικών Πόρων, ως φορέας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Γ. Συνιστώνται γνωµοδοτικές επιτροπές για τη λήψη αποφάσεων. 

∆. Σε κεντρικό επίπεδο συγκροτείται η ∆ιυπουργική Επιτροπή από 5 Υπουργούς 

(∆ΕΥΠ). 

Ε. Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτούνται οι Περιφερειακές Επιτροπές Υδάτων 

(ΠΕΥ∆), στις οποίες συµµετέχουν και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. 

ΣΤ. Καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές κατά κατηγορία χρήσης και οι φορείς έρευνας 

των υδατικών πόρων. 

 

2. ∆ιαδικασία προγραµµατισµού. 

Είναι το βασικό εργαλείο του νόµου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, διότι 

µελετά το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης του νερού βάσει των αναγκών. 

 

3. Ρυθµίσεις που αφορούν και στηρίζουν τον προγραµµατισµό. 

Α. Οι υδατικοί πόροι χαρακτηρίζονται ως «Εθνικό αγαθό» σε ανεπάρκεια.. 

Β. Καθορίζονται τα όρια ανώτατης και κατώτατης χρήσης του νερού µε βάση τις 

πραγµατικές ανάγκες του χρήστη. 

Γ. Η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για την εξεύρεση νερού πρέπει να 

συνοδεύεται από άδεια χρήσης νερού µε βάση τις ανάγκες του χρήστη. 

∆. Η αξία του νερού πρέπει να κοστολογείται έτσι ώστε να υπάρχει µέτρο του 

κόστους παραγωγής του και να εκδίδεται τιµολόγιο αξίας νερού. Η κοστολόγηση του 

νερού για τις διάφορες χρήσεις καθώς και ο φορέας καθορισµού και είσπραξης της 

τιµής, καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόµου αυτού. 

 

4. Ρυθµίσεις ποιότητας νερού. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Ν. 1739/1987 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων 

αντιµετωπίζει τους υδατικούς πόρους ποσοτικά. Από ποιοτική πλευρά, 

αντιµετωπίζονται από τον Ν. 1650/1986. 

  

Με τον Ν. 1739/1987, καθιερώθηκε δηλαδή, νέο σύστηµα ορθολογικής 

διαχειρίσεως των υδατικών πόρων της χώρας και ελέγχου από το κράτος της χρήσεως 
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των υδάτων, µε την πρόβλεψη, ως καθολικού µέτρου, της υποχρεώσεως 

προηγουµένης λήψεως αδείας για κάθε χρήση ύδατος. Ειδικότερα για τη διαχείριση 

και τον προγραµµατισµό των υδατικών πόρων από το κράτος, η χώρα χωρίζεται σε 14 

υδατικά διαµερίσµατα, οριοθετηµένα µεταξύ τους από υδροκρίτες (άρθ. 1 παρ. 4), 

προβλέπονται δε κεντρικός και περιφερειακοί φορείς διαχείρισης (και αντίστοιχες 

Επιτροπές), καθώς και προγράµµατα ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων 

της χώρας, που διακρίνονται σε µακροχρόνια εθνικά, µεσοχρόνια εθνικά, µεσοχρόνια 

κατά υδατικό διαµέρισµα και ειδικών σκοπών (άρθ. 2-4). Ακολούθως προβλέπονται 

όροι και προϋποθέσεις κατασκευής έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων από 

φορείς του δηµοσίου τοµέα, αλλά και από ΝΠΙ∆. ή φυσικά πρόσωπα, µέσα στα 

πλαίσια των ισχυόντων προγραµµάτων (άρθ. 7 και 8), καθώς και οι κανόνες για την 

άσκηση του δικαιώµατος εκάστου στη χρήση νερού, κατόπιν αδείας και εντός των 

ανωτάτων ορίων των πραγµατικών αναγκών του, διατηρουµένης της πλεονάζουσας 

ποσότητας προς απόδοση σε άλλες χρήσεις. Προβλέπεται επίσης προσδιορισµός των 

κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των αναγκαίων κατά χρήση νερού ποσοτήτων, η 

ανακατανοµή αυτών σε περίπτωση µείωσης της ποσότητας ή αλλοίωσης της 

ποιότητας ενός υδατικού πόρου που οφείλονται σε φυσικά αίτια, καθώς και επιβολή 

περιορισµών στις αναγκαίες κατά χρήση ποσότητες νερού σε υφιστάµενες ή νέες 

δραστηριότητες και σε περιπτώσεις που µπορεί να εφαρµοσθεί ανακύκλωση (άρθ. 9-

10). Κατά το άρθρο 11 του ίδιου νόµου προβλέπονται όροι διατηρήσεως και 

προστασίας της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών πόρων, για τη διατήρησή 

τους σε ποσοτικά και ποιοτικά όρια που εξυπηρετούν τις κοινές ανάγκες, προβλέπεται 

δε επιβολή περιορισµών στη χρήση τους, µε κανονιστική πράξη η οποία κατά το 

πνεύµα του νόµου, πρέπει να περιέχει τις απαιτούµενες κατευθυντήριες γραµµές και 

τα κριτήρια ως προς τη στάθµιση της επάρκειας του υδατικού δυναµικού της 

περιοχής, εν όψει των τοπικών συνθηκών, των δυνατοτήτων της περιοχής και της 

γεωφυσικής της ιδιοµορφίας. Τέλος, µε το ίδιο άρθρο (11) τίθενται διατάξεις για τον 

έλεγχο διαφόρων δραστηριοτήτων που τυχόν αλλοιώνουν την ποιοτική ή ποσοτική 

κατάσταση των υδατικών πόρων.  

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ερµηνευοµένων υπό το φως των αρχών της 

διακηρύξεως του Rio (1992) για το περιβάλλον και την ανάπτυξη και ιδίως των 

οδηγιών της Agenda 21, προκύπτει ότι κάθε χρήση των υδάτων υπόκειται στις αρχές 

και περιορισµούς που συνθέτουν τη βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων, οι 

οποίοι υπό οιανδήποτε µορφή, αποτελούν ζωτικό στοιχείο του φυσικού 
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περιβάλλοντος. Θεµελιώδεις αρχές της διαχειρίσεως αυτής είναι ότι η βιώσιµη 

διαχείριση του ύδατος γίνεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής (υδατικά διαµερίσµατα 

Ν. 1739/1987) και είναι σχεδιασµένη και ολοκληρωµένη, υπό την έννοια ότι, εν όψει 

της τεκµηριωµένης εκτιµήσεως και αξιολογήσεως των αναγκών και των διαθεσίµων 

υδατικών πόρων, καταρτίζεται συστηµατικό σχέδιο χρήσεως των πόρων τούτων, 

λαµβανοµένης πάντοτε υπ’ όψιν της σχέσεως ρεόντων και υπογείων υδάτων, της 

ποσότητας των διαθεσίµων αποθεµάτων και της ολοκληρωµένης χρησιµοποιήσεως 

των υδάτων, στην οποία περιλαµβάνεται και η δυνατότητα επαναχρησιµοποιήσεώς 

τους. 

Εξάλλου, µετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 1739/1987, η 

εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτό 

εντάσσεται στα ισχύοντα προγράµµατα αναπτύξεως υδατικών πόρων ή εναρµονίζεται 

µε αυτά, όπως απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 1739/1987. 

Συνεπώς, αν δεν έχει εγκριθεί, κατά το άρθρο 4 του νόµου, σχετικό πρόγραµµα, δεν 

είναι δυνατή η χρήση υδατικών πόρων, για την οποία απαιτείται η εκτέλεση έργου 

αξιοποιήσεως και κατ’ ακολουθίαν δεν επιτρέπεται η έκδοση αδείας για την 

πραγµατοποίηση τέτοιου έργου. Περαιτέρω οι πράξεις που αφορούν την άδεια 

χρήσεως ύδατος πράξεις πρέπει να περιλαµβάνουν εκτίµηση και αξιολόγηση της 

διαχειρίσεως σε σχέση µε την ποιότητα και ποσότητα των διαθεσίµων πόρων του 

υδροφόρου ορίζοντα και τις τυχόν επιπτώσεις σε άλλες χρήσεις (άρδευση, ύδρευση). 

Συµπερασµατικά η εφαρµογή  του Ν. 1739/1987, απέδωσε µεγάλο παιδευτικό 

όφελος, γιατί δηµιούργησε τις δοµές και τις εµπειρίες εκείνες, που είναι απαραίτητες 

για να συνειδητοποιήσουν οι χρήστες και όλοι οι εµπλεκόµενοι στον τοµέα του νερού 

την αναγκαιότητα ορθολογικής και προγραµµατισµένης χρήσης του. Παράλληλα, 

αποκτήθηκε από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα εµπειρία στην εφαρµογή και 

παγίωση τέτοιων ρυθµίσεων, καθώς και αντίληψη του είδους και του µέτρου των 

επεµβάσεων που απαιτούνται και για τη βελτίωσή τους. Τέλος, αποτέλεσε χρήσιµο 

υπόβαθρο για τα πρώτα στάδια υλοποίησης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και για 

την κατάρτιση του Ν. 3199/2003, που ψηφίστηκε κατ’ εφαρµογή της. 
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5.4 ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ: ΝΟΜΟΣ 3199/2003 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

Υ∆ΑΤΩΝ-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000» 

 

Ο Ν. 1739/1987 εισήγαγε µία σύγχρονη αντίληψη αντιµετώπισης των 

υδατικών πόρων στην διοίκηση και στην καθηµερινή πρακτική και διαµόρφωσε το 

θεσµικό πλαίσιο και τους αναγκαίους µηχανισµούς για την ορθολογική διαχείριση 

των υδατικών πόρων της χώρας. Με την πλήρη εφαρµογή του θα µπορούσε να 

αντιµετωπίσει τα διάφορα κρίσιµα θέµατα των υδατικών πόρων στην Ελλάδα, αρκετά 

χρόνια πριν την εφαρµογή της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιβάλλει 

όσα προέβλεπε ο ως άνω Νόµος.  

Ο Ν. 3199/2003, ο οποίος ψηφίστηκε σε εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή 

οδηγία-πλαίσιο για το νερό, εµπλουτίζει σηµαντικά την ελληνική διοίκηση 

δηµιουργώντας παράλληλα σηµαντικές υποχρεώσεις και αποτελεί το βασικό 

υφιστάµενο νοµοθέτηµα για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων. Ο νόµος 

3199/2003 αποτελείται από 17 άρθρα και θεωρητικά έχει ως στόχο να εισάγει στη 

χώρα µας το πνεύµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης και προστασίας των υδάτων, 

βάσει των επιταγών της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. Περιλαµβάνει διοικητικές 

αλλαγές σε επίπεδο Υπουργείων και Περιφερειακών διευθύνσεων και αναγορεύει τη 

διαχείριση υδατικών πόρων σε σηµαντικό θέµα της λειτουργίας της δηµόσιας 

διοίκησης. Η αρµοδιότητα για τη διαχείριση υδατικών πόρων, το σχεδιασµό και την 

αδειοδότηση έργων παραµένει στις Περιφερειακές διοικήσεις και στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος.  Στην νέα κατάσταση που διαµορφώνεται η πρωτοβάθµια 

αυτοδιοίκηση διατηρεί τις αρµοδιότητες κατασκευής και λειτουργίας των έργων 

ύδρευσης και αποχέτευσης (ακαθάρτων και όµβριων) και των δηµοτικών δικτύων 

άρδευσης ενώ κατά περίπτωση, και ανάλογα µε τις πολιτικές προτεραιότητες που 

θέτει, υλοποιεί έργα προστασίας και αξιοποίησης σε λίµνες, δέλτα ποταµών και 

«οικολογικώς ευαίσθητα» υδατικά σώµατα, συµµετέχει στη διαχείριση και στον 

προγραµµατισµό της διαχείρισης υδρολογικών λεκανών και αναπτύσσει δράσεις 

πληροφόρησης και εµψύχωσης καταναλωτών και πολιτών για την ορθολογική χρήση 

των υδατικών πόρων. Σε κάθε πόλη ιδιαίτερο ρόλο έχουν οι υπηρεσίες ποσίµου 

νερού. Στα µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα οι υπηρεσίες αυτές έχουν σηµαντικό 

µέγεθος και περιλαµβάνουν τα έργα άντλησης, µεταφοράς, επεξεργασίας – 
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απολύµανσης και διανοµής. Στους µικρότερους οικισµούς οι υπηρεσίες ύδρευσης δεν 

διαθέτουν µεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και για το λόγο αυτό απαιτείται να 

χρησιµοποιούν καλύτερης ποιότητας πρωτογενές νερό. Σε κάθε περίπτωση 

εργαστήρια των δήµων ή του Πανεπιστηµίου ή ιδιωτικά αναλαµβάνουν το έργο της 

συνεχούς παρακολούθησης. Ειδικώς τα µικρά νησιά, τα οποία αποτελούν ευπαθή 

οικοσυστήµατα µε µικρά αποθέµατα ύδατος δεν επιδέχονται ένταση στην 

παραγωγική εκµετάλλευση των υδατικών τους πόρων, η βιώσιµη διαχείριση των 

οποίων πρέπει, να περιλαµβάνει και την εκτίµηση και αξιολόγηση της εκάστοτε 

αποφασιζόµενης διαχειρίσεως εν σχέσει µε την ποιότητα και ποσότητα των 

διαθεσίµων πόρων του υδροφόρου ορίζοντα και τις τυχόν επιπτώσεις σε άλλες 

χρήσεις. 

Στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 23.10.2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής 

των υδάτων, επισηµαίνεται η ανάγκη συνετής και ορθολογικής αξιοποίησης των 

φυσικών πόρων, µε βάση τις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης 

(άρθρο 174 της Συνθήκης), και η ανάγκη ενσωµάτωσης της προστασίας και βιώσιµης 

διαχείρισης των υδάτων σε άλλους τοµείς κοινοτικής πολιτικής, µεταξύ των οποίων η 

γεωργική πολιτική. Κατά την Οδηγία, η βιώσιµη διαχείριση του ύδατος γίνεται σε 

επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού, ενώ τονίζεται η αλληλεξάρτηση επιφανειακών 

και υπογείων υδάτων και η ανάγκη προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων και 

των χερσαίων οικοσυστηµάτων και υγροτόπων που εξαρτώνται αµέσως από αυτά. 

Στην Οδηγία περιλαµβάνεται επίσης η αρχή της ανάκτησης του κόστους των 

υπηρεσιών ύδατος, σύµφωνα µε την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Η Οδηγία αυτή, η 

οποία άρχισε να ισχύει από 22.12.2000, µεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο µε το Ν. 

3199/2003.  

Ο νέος Νόµος 3199/2003 για τη διαχείριση και την προστασία των υδάτων της 

εθνικής επικράτειας, αποτελεί µια νέα ευκαιρία για την εφαρµογή των αρχών της 

βιώσιµης ανάπτυξης για την αξιοποίηση του υδατικού δυναµικού της χώρας. 

Ενισχυµένη µε την έννοια της οικολογικής αξίας του νερού και εµπλουτισµένη µε τις 

αρχές της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτων, µε έµφαση στην οικονοµική 

ανάπτυξη, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή, προβλέπει τα 

όργανα διοίκησης και διαβούλευσης καθώς και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την 

επίτευξη αυτών των στόχων. 
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Σχετικά µε την εφαρµογή του, ο Ν. 3199/2003, µεταφέρει την ευθύνη της 

διαχείρισης των υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε) και ορίζει µία νέα διοικητική δοµή που περιλαµβάνει την 

ίδρυση νέων οργάνων και υπηρεσιών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι σε 

κεντρικό επίπεδο προτείνονται: 

● Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΕΕΥ) 

Η Επιτροπή χαράσσει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των 

υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή της και εγκρίνει τα εθνικά 

προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της χώρας.  

Αποτελείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων (ως πρόεδρο), Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εξωτερικών (για θέµατα διακρατικών υδάτων).  

● Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων (ΕΣΥ∆) 

 Γνωµοδοτεί προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων για τα εθνικά προγράµµατα 

προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της χώρας και λαµβάνει γνώση 

της Ετήσιας Έκθεσης, την οποία του υποβάλλει η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, σχετικά 

µε την κατάσταση και την διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας και για τη συµβατότητα µε το κοινοτικό κεκτηµένο.  

Στο ΕΣΥ∆ προεδρεύει ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε και συµµετέχει κάθε κόµµα που 

εκπροσωπείται στη Βουλή, οι Φορείς και εταιρίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Σύνδεσµοι, Συνοµοσπονδίες και Συνεταιρισµοί, Επιµελητήρια (ΤΕΕ, Γεωτεχνικό), 

∆ΕΗ, Ινστιτούτα/Κέντρα Ερευνών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την 

καταπολέµηση της Απερήµωσης.  

Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του τουλάχιστον µία φορά τον 

χρόνο. Συγκροτήθηκε µε την υπ. αριθµ. 34685/6-12-2005 απόφαση του Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε. (ΦΕΚ 1736 Β/9-12-2005) «Συγκρότηση Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων» 

που τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 23970/20-6-2007 απόφαση του ίδιου ως άνω 

Υπουργού,  «Τροποποίηση συγκρότησης Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων».  

Ο τρόπος λειτουργίας του Συµβουλίου καθορίζεται µε την υπ. αριθµ. 

26798/22-6-2005 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. (895 Β/1-7-2005), «Τρόπος 

λειτουργίας του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων».  

● Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ) 
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 Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων έχει συσταθεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. και είναι ο 

κεντρικός εθνικός φορέας ο οποίος έχει την κύρια αρµοδιότητα για την διαχείριση και 

προστασία των υδατικών πόρων της χώρας και συντονίζει τις υπηρεσίες και 

κρατικούς φορείς σε κάθε ζήτηµα που αφορά την διαχείριση των υδάτων. Είναι 

υπεύθυνη για την κατάρτιση, συντονισµό και παρακολούθηση εθνικών 

προγραµµάτων προστασίας για την διαχείριση του υδατικού δυναµικού της χώρας και 

την σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων, τον συντονισµό και την παρακολούθηση των 

αρµοδίων κρατικών φορέων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση 

Εθνικού ∆ικτύου Παρακολούθησης Ποιότητας & Ποσότητας Υδάτων και Βάσης 

Υδρολογικών και Μετεωρολογικών ∆εδοµένων, την εισήγηση νοµοθετικών και 

διοικητικών µέτρων και κανόνων κοστολόγησης, την κατάρτιση Εθνικού Μητρώου 

Προστατευµένων Περιοχών, για την σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέσεων και 

σχεδιασµό αναπτυξιακών έργων και προστατευτικών µέτρων για κάθε λεκάνη 

απορροής,  και γενικά για την εφαρµογή της 2000/60/ΕΚ σε Εθνικό Επίπεδο.  

Η Κεντρική Υπηρεσία συγκροτήθηκε µε την υπ. αριθµ. 49139/24-11-2005 

ΚΥΑ. (ΦΕΚ 1695 Β/2-12-2005), «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων». 

Στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων συγκροτήθηκε γνωµοδοτική επιτροπή, µε 

την υπ. αριθµ. 116031/22-5-2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., «Συγκρότηση 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής Υδάτων». 

● ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας  

Στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας (∆υτικής Πελοποννήσου, Βόρειας 

Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, 

Αττικής, Θεσσαλίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Αιγαίου) έχουν 

συσταθεί Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Υδάτων µε βάση την υπ. αριθ. 47630/16-11-

2005 ΚΥΑ. (Φ.Ε.Κ. 1688 Β/1-12-2005), «∆ιάρθρωση ∆ιευθύνσεων Υδάτων 

Περιφέρειας». 

● Περιφερειακό Συµβούλιο Υδάτων  

Στο άρθρο 6 του Ν. 3199/2003 προβλέπεται η σύσταση του σε κάθε 

περιφέρεια της χώρας. Το Περιφερειακό Συµβούλιο αποτελεί όργανο διαβούλευσης 

και κοινωνικού διαλόγου για τα θέµατα διαχείρισης των υδάτων στα διοικητικά όρια 

της κάθε Περιφέρειας. Έχει ως µέλη τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ως 

πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας, εκπροσώπους 
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της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων 

των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, των επιµελητηρίων (ΤΕΕ, 

ΓΕΩΤΕΕ, Εµπορικό, Βιοµηχανικό), των περιβαλλοντικών οργανώσεων, του ΓΟΕΒ. 

και των φορέων διαχείρισης. Αναλυτικότερα, οι αρµοδιότητές του είναι οι εξής: 

1. Προβλέπει Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµού. 

2. Προβλέπει την κατάρτιση προγραµµάτων µέτρων και παρακολούθησης των 

υδάτων. 

3. Προβλέπει την κατάρτιση ειδικών µέτρων κατά της ρύπανσης των υδάτων. 

4. Θέτει κανόνες για την κάθε κατηγορία χρήσεων των υδάτων, οι οποίοι θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στα ∆ιαχειριστικά Σχέδια. 

5. Επιβάλλει την αδειοδότηση για τη χρήση του νερού και την εκτέλεση των 

έργων αξιοποίησής του. 

6. Καθορίζει τις διαδικασίες ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος 

για τις διάφορες χρήσεις. 

7. Προβλέπει την έκδοση σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος, το οποίο θα 

ρυθµίζει όλα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του εν λόγω νόµου, καθώς και 

κάθε άλλο θέµα, σχετικό µε την προστασία των υδατικών πόρων και την 

ενσωµάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

8. Καταργεί όλες τις προηγούµενες διατάξεις σε θέµατα που ρυθµίζονται από 

τον Ν. 3199/2003, καθώς και κάθε άλλη τροποποίηση, η οποία αντιτίθεται 

στις διατάξεις του (Γρίβα, 2005). 

∆ιευκρινίζεται ότι ο νόµος 3199/2003 αποτέλεσε το προϊόν µιας προσπάθειας 

να συγκροτηθούν καινούρια όργανα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και 

να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις των αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων 

(Aσηµακόπουλος, 2004).  

Τροποποιούνται επίσης και οι αρµοδιότητες των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων 

Υδάτων. Η δοµή αυτή είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που προέβλεπε ο 

προηγούµενος Ν. 1739/1987. Η λογική του Ν. 3199/2003 για τη διαχείριση των 

υδάτων στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην περιοχή λεκάνης απορροής, ενώ ο Ν. 

1739/1987, στηρίζεται στο υδατικό διαµέρισµα. 

Ο Ν. 3199/2003 διέπεται από ορισµένες βασικές αρχές, οι οποίες µπορούν να 

συνοψιστούν στα ακόλουθα: 
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Α) Ολοκληρωµένη και βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Β) Ανάκτηση του κόστους για τις παρεχόµενες υπηρεσίες υδάτων καθώς και 

του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους µε βάση την αρχή “ο ρυπαίνων 

πληρώνει”, αφού συνεκτιµηθούν και τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 

οικονοµικά αποτελέσµατα της ανάκτησης, καθώς και οι γεωγραφικές και 

κλιµατολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής. 

Γ) Συµµετοχή στη διαχείριση του νερού όλων των ενδιαφεροµένων µερών. 

∆) Ένταξη, ενεργοποίηση και συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων όλων των 

φορέων της τοπικής κοινωνίας και των χρηστών του νερού. 

 

Τα βασικά σηµεία του Ν. 3199/2003 “Προστασία και διαχείριση των υδάτων-

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”, είναι τα εξής: 

● Οι αρµοδιότητες προστασίας και διαχείρισης κάθε λεκάνης απορροής 

ανήκουν στην Περιφέρεια, στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται. Στις 

περιπτώσεις που η λεκάνη απορροής εκτείνεται στα διοικητικά όρια 

περισσότερων Περιφερειών, οι αρµοδιότητας ασκούνται από κοινού. 

 

● Το πρόγραµµα µέτρων και το πρόγραµµα παρακολούθησης της κατάστασης 

των υδάτων αποτελούν υποχρεωτικά µέρη του σχεδίου διαχείρισης της οικείας 

Περιφέρειας. Κάθε Περιφέρεια καταρτίζει πρόγραµµα ειδικών µέτρων κατά 

της ρύπανσης των υδάτων από µεµονωµένους ρύπους ή οµάδες ρύπων, οι 

οποίοι αποτελούν σηµαντικό κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. 

 

● Η σύνταξη εθνικών προγραµµάτων προστασίας και διαχείρισης του 

υδατικού δυναµικού της χώρας, αποτελεί αρµοδιότητας της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Υδάτων. Η ίδια Υπηρεσία επεξεργάζεται και τους γενικούς 

κανόνες τιµολόγησης και κοστολόγησης των υδάτων και παρακολουθεί την 

τήρησή τους. 

 

● Το σχέδιο διαχείρισης εκπονείται από κάθε Περιφέρεια για τις λεκάνες 

απορροής της αρµοδιότητάς της και καταρτίζεται από την Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση Υδάτων. 
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● Κάθε χρήση υδάτων πρέπει να αποβλέπει στην ισόρροπη και βιώσιµη 

ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών και να διασφαλίζει τη 

µακροπρόθεσµη προστασία των υδάτων, την επάρκεια των αποθεµάτων τους 

και τη διατήρηση της ποιότητάς τους. 

 

● Η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού γίνεται µε βάση τα όρια και τις 

δυνατότητες των υδατικών αποθεµάτων, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών 

για τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων, καθώς και της ισορροπίας που 

απαιτείται µεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπογείων 

υδάτων. Οι ανάγκες των χρήσεων σε νερό ικανοποιούνται κατά το δυνατόν σε 

επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού. Κατά τη διαχείριση των 

υδάτων, πρέπει να εξασφαλίζεται η εξοικονόµηση νερού µέσω της χρήσης 

τεχνικών µεθόδων, οικονοµικών κινήτρων και εργαλείων 

 

● Για την παροχή νερού, τη χρήση νερού και την εκτέλεση έργου για την 

αξιοποίηση των υδατικών πόρων, καθώς και για κάθε έργο ή δραστηριότητα 

που αποσκοπεί στην προστασία από την ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών 

αποβλήτων στο περιβάλλον, από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του 

ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από τον 

Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. 

 

● Σε φυσικά η νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη 

υποβάθµιση των υδάτων ή παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόµου, επιβάλλεται 

πρόστιµο, το ύψος του οποίου εξαρτάται από την σοβαρότητα της 

κατάστασης. 

 

● Σε επιχειρήσεις ή δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση ή άλλη 

υποβάθµιση των υδάτων, δύναται να επιβληθεί προσωρινή η ακόµη και 

οριστική διακοπή της λειτουργίας τους. 

 

● Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, προβλέπονται και ποινικές, σε 

περίπτωση ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης των υδάτων, ή παραβίασης των 

διατάξεων του Νόµου αυτού. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 69 -

 

Ο τελικός στόχος του Ν. 3199/2003 είναι η ολοκληρωµένη προστασία και 

διαχείριση των υδάτων, µε τρόπο που να διασφαλίζει αφενός τις κεφαλαιώδους 

σηµασίας οικολογικές τους λειτουργίες και αφετέρου, την αειφόρο παροχή των 

ποικίλων αγαθών και υπηρεσιών τους προς τον άνθρωπο, αφού ληφθούν υπόψη οι 

ανάγκες και το όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

 

 

5.5 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 3199/2003 ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 ∆ιαφοροποιείται ο βασικός στόχος της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθόσον ο ως 

άνω νόµος βρίσκει εφαρµογή µόνο στις κατηγορίες των επιφανειακών και των 

υπογείων υδάτων, ενώ στο άρθρο 1 της Οδηγίας-πλαίσιο ρητά ορίζεται ότι: “ Σκοπός 

είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των 

µεταβατικών, των παράκτιων και των υπογείων υδάτων”. 

 Παράλληλα, η Οδηγία 2000/60 ορίζει µε σαφήνεια ότι στοχεύει στην 

αναχαίτιση οιασδήποτε περαιτέρω υποβάθµισης και την επίτευξη της καλής 

κατάστασης για όλα τα υδάτινα σώµατα έως το έτος 2015. Εντούτοις, στο Ν. 

3199/2003 παρατίθεται ο λιτός και παραπλανητικός στόχος της «διατήρησης, 

προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος», ο οποίος 

δύναται να ερµηνευθεί διαφορετικά από κάθε χρήστη ανάλογα µε τις πεποιθήσεις και 

τα συµφέροντά του. Σηµειώνεται επίσης ότι έχουν παραλειφθεί συστηµατικά οι 

προβλέψεις για την καλή χηµική και ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων, 

αλλά και για την καλή οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων, που 

αποτελούν άλλωστε και τον κεντρικό άξονα της οδηγίας. Πλην αυτών, αποσιωπάται η 

υποχρέωση της αποτροπής οιασδήποτε επιδείνωσης της κατάστασης των νερών της 

χώρας, ενώ συγχρόνως δεν µεταφέρονται επαρκώς οι δεσµευτικές προθεσµίες 

υλοποίησης της οδηγίας  

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Ν. 3199/2003 ενσωµατώνει στο εσωτερικό 

δίκαιο ορισµένες µόνο από τις ρυθµίσεις της Οδηγίας και αυτές µάλιστα όχι στο 

σύνολό τους αλλά τοµεακά, γεγονός που τον καθιστά αποσπασµατικό και δηµιουργεί 

πληθώρα προβληµάτων κατά την εφαρµογή του, τόσο σε σχέση µε τις απαιτήσεις του 
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κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος, όσο και σε σχέση µε τις διατάξεις του Ν. 

1739/1987.  

Οι ελλείψεις του νέου νόµου φαίνονται ξεκάθαρα µέσα από την Αιτιολογική 

Γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/2033, η οποία απεστάλη στις 15 Απριλίου 

του 2005 και  στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ότι ο Ν. 3199/2003 ενσωµάτωσε 

ελλιπώς τις διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο στην εθνική νοµοθεσία, και αυτό διότι: α) 

Παρέλειψε να µεταφέρει µια πλειάδα κρίσιµων ορισµών για την εφαρµογή της 

οδηγίας, όπως είναι για παράδειγµα οι έννοιες «διαθέσιµοι πόροι υπόγειων υδάτων», 

«ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο», «συνδυασµένη προσέγγιση» και «χρήση 

ύδατος». β) Παρέλειψε να µεταφέρει τους προβλεπόµενους από την οδηγία 

περιβαλλοντικούς στόχους. γ) Μέχρι στιγµής δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες 

εκτελεστικές διατάξεις για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών της περιοχής 

λεκάνης απορροής ποταµού, για την ανάκτηση κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος και 

για τον αναλυτικό καθορισµό του περιεχοµένου των προγραµµάτων µέτρων και των 

διαχειριστικών σχεδίων. δ) ∆εν έχει προβλεφθεί µέχρι στιγµής ολοκληρωµένη 

διαδικασία ενηµέρωσης και διαβούλευσης για το Σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης 

απορροής ποταµού. 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω παραλείψεις παραβιάζουν το άρθρο 3 της 

κοινοτικής οδηγίας 2000/60, ενώ συγχρόνως αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία, 

προκειµένου να ισχυρισθεί κανείς βάσιµα ότι αλλοιώνεται το περιεχόµενό της εξ 

ολοκλήρου. Εκτός αυτού, καθιστούν την εφαρµογή του ν. 3199/2003 περισσότερο 

δύσκολη. 

Προβλήµατα προξενούνται επιπρόσθετα στο εσωτερικό δίκαιο, και αυτό διότι 

η ανακολουθία των ρυθµίσεων του νόµου, σε συνδυασµό µε την απουσία των 

αναγκαίων για την εφαρµογή του εκτελεστικών πράξεων, δηµιουργούν ποικίλες 

αµφιβολίες ως προς το τελικώς εφαρµοστέο νοµοθετικό καθεστώς, ιδίως σχετικά µε 

το µείζον ζήτηµα της υποχρέωσης ύπαρξης ευρύτερου σχεδιασµού πριν από τη 

διενέργεια οιουδήποτε έργου διαχείρισης υδατικών πόρων. Συγκεκριµένα, τόσο ο Ν. 

3199/2003 όσο και ο ν. 1739/1987 προβλέπουν την υποχρέωση του κράτους για 

σχεδιασµό της διαχείρισης των υδατικών πόρων, ο µεν σε επίπεδο λεκάνης απορροής, 

ο δε σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος. Τίθεται λοιπόν το βασικότατο ερώτηµα 

ποιος εκ των δύο νόµων είναι σήµερα εφαρµοστέος. 

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Ν. 3199/2003 προβλέπει 

µια νέα διοικητική δοµή που περιλαµβάνει την ίδρυση νέων οργάνων και υπηρεσιών 
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σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία είναι ριζικά διαφορετική από εκείνη 

που προέβλεπε ο προηγούµενος Νόµος για τη διαχείριση των υδάτων 1739/1987. 

Μάλλον όµως πρέπει να αναλογισθεί κανείς ότι ο νόµος αυτός, ο οποίος προέβλεπε 

επίσης αλλαγές στη δοµή των υπηρεσιών, παρέµεινε ουσιαστικά ανενεργός διότι, αν 

και πέρασαν δεκαέξι έτη από την ηµεροµηνία της ισχύος του, ουδέποτε εκδόθηκαν 

όλα τα προεδρικά διατάγµατα και οι λοιπές κανονιστικές διατάξεις που ήταν 

απαραίτητες για την εφαρµογή του. 

Οι µεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 16 του εν λόγω νόµου προκαλούν πλήρη 

σύγχυση. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται εκ πρώτης όψεως κάτι το 

αυτονόητο. Ήτοι, κάθε διάταξη της προηγούµενης νοµοθεσίας που αντιβαίνει στις 

διατάξεις του νέου νόµου ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται ειδικότερα από 

αυτόν καταργείται από την έναρξη ισχύος του. Όπως όµως επισηµάνθηκε, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να διευκρινισθεί τι µπορεί να θεωρηθεί κάθε φορά ως ισχύον 

δίκαιο. Η λογική του Ν. 3199/2003 για τη διαχείριση των υδάτων στηρίζεται 

θεωρητικά στην «περιοχή λεκάνης απορροής», ενώ ο Ν. 1739/1987 προβλέπει τη 

διαχείριση των υδατικών πόρων στο «υδατικό διαµέρισµα». Παρατηρούµε εποµένως 

ότι οι οργανωτικές σταθερές που διατρέχουν το προγενέστερο και το µεταγενέστερο 

νοµοθετικό πλαίσιο διακατέχονται από ουσιώδεις διαφορές. Με άλλα λόγια, είναι 

αδύνατον να διαπιστώσουµε τις διατάξεις του προϊσχύσαντος δικαίου, το οποίο 

µάλιστα αντίκειται προς τους ορισµούς του Ν. 3199/2003 καθώς και να 

διαπιστώσουµε ποιες από τις διατάξεις του Ν. 1739/1987 πρέπει να θεωρηθούν ως 

καταργηµένες, επειδή ανάγονται σε θέµατα ρυθµιζόµενα ειδικά από το Ν. 3199/2003.  

Στην παράγραφο 1 του Ν. 3199/2003 ορίζεται ότι µέχρις ότου να ξεκινήσουν 

να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ 

εξουσιοδότηση του νέου νόµου, θα ισχύουν οι διατάξεις που ρυθµίζουν το ίδιο 

αντικείµενο. Προφανώς ο νοµοθέτης στην περίπτωση αυτή δεν έλαβε υπόψη ότι οι 

διατάξεις του Ν. 1739/87 είναι ουσιαστικά αντίθετες µε τη λογική των διατάξεων που 

διέπουν τον ν. 3199/2003. Κατά συνέπεια, η ρύθµιση αυτή είναι αδύνατον να 

εφαρµοστεί στην πράξη. Επιπλέον, σχετικά µε την έκδοση αδειών για τη χρήση νερού 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ως αρµόδιες ορίζονται έως την 1.1.2005 οι κατά το 

προϊσχύον δίκαιο αρχές. Αντίθετα, οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 θα 

εξακολουθήσουν να ισχύουν ακόµη και µετά την παρέλευση της παραπάνω 

προθεσµίας. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το περιεχόµενό τους δηµιουργεί ασάφεια 

ως προς το ποιοι κανόνες διέπουν ορισµένα ζητήµατα, για τα οποία ο νοµοθέτης 
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έκρινε ότι έπρεπε να ρυθµιστούν ειδικά. Παράλληλα, οι πιο πάνω διατάξεις 

επιτρέπουν σε ορισµένες περιπτώσεις την έκδοση αδειών σύµφωνα µε το προϊσχύσαν 

δίκαιο και την ανανέωσή τους µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3199/2003. Το γεγονός 

και µόνο αποκαλύπτει ότι, εκτός του ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη και αµφίβολη η 

εφαρµογή των διατάξεων των δύο νόµων στην πράξη, δηµιουργείται επιπρόσθετα µια 

έντονη σύγχυση. 

 Ο ως άνω Νόµος συντηρεί τις λανθασµένες, µερικές, αποσπασµατικές και 

µονόπλευρες αναπτυξιακές αντιλήψεις, καθώς προωθεί την παρωχηµένη πλέον 

προσέγγιση, ότι το ύδωρ αποτελεί πόρο προς εκµετάλλευση για την ανάπτυξη της 

χώρας. Η νοοτροπία αυτή βέβαια είναι αντίθετη µε την αντίστοιχη της οδηγίας, την 

οποία ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο, και η οποία διευκρινίζει ότι η βιωσιµότητα 

απαιτεί πρωτίστως την προστασία των υδάτων και την ικανοποίηση των αναγκών 

εντός των λεκανών απορροής. Υδραυλικά έργα µε δυσµενείς περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, όπως φράγµατα, ταµιευτήρες και εκτροπές, επιτρέπονται µόνο στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη λύση οικονοµικά αποδοτικότερη και µε λιγότερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ορθή εφαρµογή της οδηγίας 2000/60 θα έπρεπε 

τυπικά να είχε σηµάνει και το οριστικό τέλος των αδικαιολόγητων και 

καταστρεπτικών για το περιβάλλον υδραυλικών έργων. Ωστόσο, ο νόµος φαίνεται να 

διαµορφώθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συντηρήσει τέτοιου είδους µονοδιάστατες 

πεποιθήσεις, οι οποίες στα ζητήµατα ανάπτυξης και περιβάλλοντος βλέπουν µόνο την 

κατασκευή έργων, τα οποία θεωρητικά προστατεύουν την ποιότητα του νερού και 

διασφαλίζουν τη χωρική ρύθµιση των υδάτινων πόρων, ενώ στην πράξη έχουν 

πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες επιπτώσεις στα υγροτοπικά συστήµατα της χώρας 

µας και έτσι έρχονται σε αντίθεση µε την αρχή της «βιώσιµης ανάπτυξης». 

Επιπρόσθετα ο Νόµος αυτός είναι ιδιαίτερα ασαφής, διότι παραπέµπει όλα τα 

ουσιώδη ζητήµατα εφαρµογής στην έκδοση µεταγενέστερων ΚΥΑ ή Π∆. 

Συγκεκριµένα, προβλέπει τουλάχιστον δεκαοχτώ νοµοθετήµατα για την πλήρη 

εφαρµογή του, χωρίς µάλιστα να ορίζει κάποιο χρονικό όριο. Αναλυτικότερα, 

προβλέπεται η σύσταση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων µε ΚΥΑ (άρθρο 3), η Κεντρική 

Υπηρεσία Υδάτων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µε ΥΑ, το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της 

ποιότητας και ποσότητας των υδάτων µε ΚΥΑ, οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων στις 

περιφέρειες µε ΚΥΑ, τα Περιφερειακά Συµβούλια Υδάτων µε απόφαση των Γενικών 

Γραµµατέων των εκάστοτε Περιφερειών, ο καθορισµός του τρόπου λειτουργίας των 
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Περιφερειακών Συµβουλίων Υδάτων µε ΚΥΑ και οι διαδικασίες παρακολούθησης 

των υδάτων και η ενσωµάτωση παραρτηµάτων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ µε Π∆.  

Ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή το νέο νοµοσχέδιο για την προστασία των 

δασών, το οποίο τροποποιεί τον ως άνω Νόµο και συγκεκριµένα οι κύριες ρυθµίσεις 

του είναι οι εξής:  

1) Αναστέλλει τις οικοδοµικές εργασίες, για τις  περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και 

ορίων οριοθετηµένων οικισµών η αναστολή ισχύει µέχρι την κήρυξη της έκτασης ως 

αναδασωτέας και για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οριοθετηµένων 

οικισµών, η αναστολή ισχύει µέχρι τη κύρωση των δασικών χαρτών. 

2) Προβλέπει την εγκατάσταση συστήµατος περιοδικής τηλεσκοπικής 

χαρτογράφησης, παρακολούθησης των καµένων περιοχών. 

3) Προβλέπει τη δηµιουργία Υπηρεσία Κατεδαφίσεων στην ευθύνη της οποίας είναι ο 

εντοπισµός και η κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών εντός των αναδασωτέων 

περιοχών. 

4) Θεσµοθετείται η σύνταξη δασικού χάρτη και η κτηµατογράφηση για κάθε περιοχή 

που πλήττεται από πυρκαγιά.  

5) Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι αναστέλλεται η εφαρµογή της διάταξης του 

εδαφίου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303/2003) κατά το µέρος που 

αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1,2 και 3  του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 

Α289) µε τις οποίες θεσπίστηκαν τα κριτήρια χαρακτηρισµού µιας έκτασης ως 

δασοβιοκοινότητας  και καθορίστηκαν προϋποθέσεις δηµιουργίας δασογενούς 

περιβάλλοντος, που προβλέπουν οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.   

 

5.6 ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3199/2003 ΚΑΙ Η ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΚ∆ΟΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο νόµος 3199/2003 τροποποιήθηκε το καλοκαίρι του 2006 µε τα άρθρα 9 και 

13 του Ν. 3481/2006 "Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, 

την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις", 

προκειµένου έτσι να διευκολυνθούν τα έργα µεταφοράς νερού από διαφορετικές 

λεκάνες και να εγκριθεί τελικά το έργο της εκτροπής του Αχελώου. Σηµειώνεται ότι η 

διαδικασία ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο ολοκληρώθηκε 

στην πραγµατικότητα µε καθυστέρηση, µεγαλύτερη των 3 χρόνων, µετά τη 
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δηµοσίευση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 51/2007 "Καθορισµός µέτρων και 

διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000". Το Π∆ αυτό επιχειρεί 

να ρυθµίσει πολλά πρακτικά θέµατα και να θέσει τις προδιαγραφές για ζητήµατα, 

όπως τα υποχρεωτικά Σχέδια ∆ιαχείρισης και τα προγράµµατα παρακολούθησης. Πιο 

αναλυτικά, οι δράσεις που απαιτούνται σε εφαρµογή του Π∆ περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Προσδιορισµό των περιβαλλοντικών στόχων. 

• Εκτίµηση των πιέσεων και ανάλυση των επιπτώσεων. 

• Οικονοµική ανάλυση. 

• Σύνταξη µητρώου προστατευόµενων περιοχών. 

• Σχέδια διαχείρισης υδατικών διαµερισµάτων. 

• Σύνταξη και εφαρµογή Προγραµµάτων Παρακολούθησης. 

• Σύνταξη Προγραµµάτων Μέτρων. 

• ∆ηµοσιοποίηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης. 

• Προσδιορισµό των υδατικών διαµερισµάτων και καθορισµό και ένταξη των 

υδάτινων σωµάτων σ’ αυτά. 

Το ως άνω Π∆ συνοδεύεται από Παραρτήµατα (Ι-ΙΧ), όπου αναλύονται 

διεξοδικά όλα τα θέµατα που αναφέρονται στα άρθρα του. 

Συγκεκριµένα: 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 και το Παράρτηµα V του Π∆ 51/2007 (σε 

αντιστοιχία µε το 

Άρθρο 6 και το Παράρτηµα IV της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ) ως 

προστατευόµενες περιοχές χαρακτηρίζονται : 

1. περιοχές που χρησιµοποιούνται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη 

κατανάλωση και παρέχουν κατά µέσο όρο άνω των 10 m3 ηµερησίως ή εξυπηρετούν 

περισσότερα από 50 άτοµα ή προορίζονται για τέτοια χρήση µελλοντικά, (σύµφωνα 

µε το άρθρο 7 του Π∆ 51/2007), 

2. περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών µε οικονοµική σηµασία, 

3.υδατικά συστήµατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής, 

συµπεριλαµβανοµένων περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα κολύµβησης 
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σύµφωνα µε την ΚΥΑ 46399/1352/1986 (Β΄ 438), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε 

την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ, 

4. ευαίσθητες περιοχές στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συµπεριλαµβανοµένων των 

περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

16190/1335/1997 (Β΄ 519) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 

91/676/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και περιοχών που 

χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192), που 

εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την µε την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, 

5. περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, όταν η 

διατήρηση ή η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σηµαντική για την 

προστασία τους συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών τόπων του Προγράµµατος 

ΦΥΣΗ2000, που καθορίζονται δυνάµει της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (Β΄ 1289) που 

εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και της ΚΥΑ 414985/1985 (Β΄ 

757), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. 

Στο Κεφάλαιο IV παρουσιάζονται ανά υδατικό διαµέρισµα όλες οι περιοχές 

που εντάσσονται στον κατάλογο των προστατευόµενων περιοχών. Αξίζει να 

επισηµανθεί ότι δεδοµένου ότι στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόµα ο διαχωρισµός σε 

υδατικά συστήµατα –υδάτινα σώµατα – από τις ανωτέρω κατηγορίες η παρουσίαση 

των προστατευόµενων περιοχών δεν περιλαµβάνει τα νερά, που προορίζονται για 

πόση και τις περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών µε 

οικονοµική σηµασία. Επίσης, στην περίπτωση των υδάτων κολύµβησης ο κατάλογος 

των προστατευόµενων περιοχών αντιστοιχεί στις περιοχές που έχουν αναγνωρισθεί 

και παρακολουθούνται στα πλαίσια του έργου «Παρακολούθηση ποιότητας νερών 

ακτών κολύµβησης». 

Σύµφωνα µε το Π∆ 51/2007 (Άρθρο 6), το Μητρώο Προστατευόµενων 

περιοχών καταρτίζεται από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών για κάθε 

περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού και διαβιβάζεται προς την Κεντρική Υπηρεσία 

Υδάτων, η οποία συνθέτει το Εθνικό Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών. Η 

ολοκλήρωση του Μητρώου προϋποθέτει το διαχωρισµό των υδάτων σε υδάτινα 

σώµατα, πρωταρχικό βήµα για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Τα προβλήµατα που εµφανίζει το Π∆, που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 

3199/2003, είναι τα εξής:  

α) Ο προσδιορισµός των περιοχών λεκάνης απορροής ποταµών, ο οποίος 

αποτελεί και τη βασική αρχή της οδηγίας 2000/60, παραµένει ακόµη 
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απραγµατοποίητος. Επίσης, παρά το γεγονός ότι ο Ν. 3199/2003 ορίζει ότι ο 

προσδιορισµός των περιοχών λεκάνης απορροής ποταµού πραγµατοποιείται µε 

απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, εντούτοις η εν λόγω Επιτροπή δεν έχει 

συσταθεί µέχρι στιγµής και ούτε έχουν ακόµη στελεχωθεί οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των 

Περιφερειών, όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3199/2003.  

β) Το ως άνω Π∆. δεν επιλύει το ουσιώδες ζήτηµα των περιοχών λεκάνης 

απορροής ποταµού, οι οποίες εκτείνονται στα διοικητικά όρια περισσότερων της µιας 

Περιφερειών.  

γ) Στο Π∆ δεν καθορίζονται µε σαφήνεια τα ύδατα που χρησιµοποιούνται για 

την απόληψη πόσιµου ύδατος και δεν προσδιορίζονται τα βασικά κριτήρια 

καθορισµού των ζωνών ασφαλείας.  

δ) Το Π∆ δεν περιλαµβάνει απολύτως καµία µεθοδολογία για τη διενέργεια 

«οικονοµικής ανάλυσης». Παρά το γεγονός ότι ο Ν. 3199/2003 ορίζει στο άρθρο 12β 

ότι πραγµατοποιείται οικονοµική ανάλυση, βάσει των όσων ορίζονται στο Π∆, 

εντούτοις στο άρθρο 8 «Οικονοµική Ανάλυση του κόστους για υπηρεσίες ύδατος», 

δεν εµπεριέχεται κάποια µεθοδολογία διενέργειας οικονοµικής ανάλυσης.  

ε) Απουσιάζει πλήρως από το Π∆ η οιαδήποτε διαδικασία διαβούλευσης στο 

πλαίσιο της δηµοσιοποίησης των διαχειριστικών σχεδίων. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 

15 «∆ιαδικασία ∆ηµοσιοποίησης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης (Σ∆)» η υποβολή 

παρατηρήσεων περιορίζεται επί του διαχειριστικού σχεδίου στο στάδιο έγκρισης, σε 

δυσαναλογία µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπου οι παρατηρήσεις υποβάλλονται σε τρία 

στάδια, δηλαδή: i) στο χρονοδιάγραµµα εκπόνησης του σχεδίου διαχείρισης, ii) στην 

ενδιάµεση επισκόπηση των σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης, και iii) στο 

αντίγραφο του προσχεδίου διαχείρισης.  

στ) Το Π∆ δεν καθορίζει τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς που θα 

παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία στο πρόγραµµα παρακολούθησης της 

κατάστασης των υδάτων. Ειδικότερα, στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ως άνω Π∆ 

ορίζεται ότι «τα συλλεγόµενα στοιχεία από την παρακολούθηση της κατάστασης των 

υδάτων καταχωρούνται µετά από συνεργασία των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων 

σε βάση υδρολογικών και µετεωρολογικών δεδοµένων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του 

άρθρου 5 του ν. 3199/2003». Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 15 είναι απαραίτητο να 

καθοριστούν µε σαφήνεια οι αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.  

ζ) Το ως άνω Π∆ όπως έχει διαµορφωθεί, δεν εξασφαλίζει την κατάλληλη 

συνέργεια µε τον Ν. 3199/2003 στα πλαίσια της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Συγκεκριµένα, 
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το π.δ. αποτελεί στο σύνολό του αυτούσια µεταφορά της ανεπαρκούς µετάφρασης 

των άρθρων της οδηγίας, τα οποία ωστόσο δεν είχαν περιληφθεί στο Ν. 3199/2003. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη βεβιασµένη συγγραφή του Π∆, οδήγησε 

αναπόδραστα σε µια σειρά από ασάφειες, λάθη και παραλείψεις. Ειδικότερα: 

η) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι του νόµου, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονταν σε 

αυτόν, εµπεριέχονται αναγκαστικά στο άρθρο 4 του Π∆,  και  ii) η έλλειψη αναφοράς 

του νόµου στη συνδυασµένη προσέγγιση για τον έλεγχο των σηµειακών και διάχυτων 

πηγών ρύπανσης, η οποία πραγµατοποιείται από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των 

Περιφερειών, περιλαµβάνεται αναγκαστικά στο άρθρο 9 του Π∆. 

Έµφαση όµως θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι το σχετικό Π∆. για την 

εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, παρόλο που βελτιώνει ουσιαστικά 

το νόµο και ενσωµατώνει κάποιες σηµαντικές διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας, 

εξακολουθεί εντούτοις να είναι εξαιρετικά ασαφές και να παραπέµπει σε νέες 

αποφάσεις. 

Αξίζει, τέλος, να επισηµανθεί ότι κατ’ εξουσιοδότηση, έχει εκδοθεί η µε αριθ. 

43504/2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1784 Β΄/20-12-2005), µε την οποία 

καθορίστηκαν οι χρήσεις νερού και τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα 

οποία απαιτείται άδεια. Επιπρόσθετα µε την µε αριθ. 396/2009 υπουργική απόφαση 

(ΦΕΚ 2075 Β΄/25-9-2009) καθορίστηκαν τα µέτρα για την προστασία των υπογείων 

νερών από την ρύπανση και την υποβάθµιση, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της 

δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 9 

και 10 του Ν. 1650/1986 καθώς και των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 1 εδαφ. β), 12 

και 14 του Π∆ 51/2007 σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις  της οδηγίας 2006/118/ΕΚ. 

Τέλος, µε την παράγραφο 14 του άρθρου 27 του Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α /́28-1-2009) 

προστέθηκε στο άρθρο 7 του Ν. 3199/2003 και παράγραφος 6, µε την οποία 

προβλέπεται η κατάρτιση και έγκριση προγράµµατος ανάπτυξης ή σχεδίου 

διαχείρισης για υπολεκάνη απορροής, για την έκδοση άδειας χρήσης νερού και 

εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων µικρών υδροηλεκτρικών έργων.  

  

 

5.7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 

 

Εκτός από τους παραπάνω νόµους, υπάρχει σειρά νοµοθετηµάτων (νόµοι, 

νοµοθετικά διατάγµατα, βασιλικά διατάγµατα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 78 -

υγειονοµικές διατάξεις, άρθρα του αστικού κώδικα κλπ.) που αναφέρονται στην 

έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία των υδατικών πόρων.  

 Συγκεκριµένα: 

α. Π∆ 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α/6-10-1981), «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγόµενων 

εις τα της ιδρύσεως  και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως 

περιβάλλοντος εν γένει», 

β.  Π∆ 256/1989 (ΦΕΚ 121 /11-5-1989), «Άδεια χρήσης νερού», 

γ. ΚΥΑ Φ16/6631/1989 (ΦΕΚ 428Β/2-6-1989), «Προσδιορισµός κατώτατων και 

ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική διαχείριση του νερού 

στην άρδευση», 

δ. ΚΥΑ Φ16/5813/1989 (ΦΕΚ 428Β/2-6-1989), «Άδεια εκτέλεσης έργου,αξιοποίησης 

υδατικών πόρων από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δεν περιλαµβάνονται 

στο δηµόσιο τοµέα και από φυσικά πρόσωπα», 

ε.  ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β /11-7-2001), «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998», 

στ.  Π∆ 55/1998 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των 

αστικών λυµάτων», 

ζ. ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811β/29-9-1999), Τροποποίηση της 5673/400/1997 

ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων-Κατάλογος 

ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 

παρ. 1 της απόφασης αυτής και ειδικότερα του άρθρου 2 αυτής»,  

η. ΚΥΑ 19190/1335/1997 (ΦΕΚ 519β/25-6-1997), «Μέτρα και όροι για την 

προστασία των νερών από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης»,  

θ.  ΚΥΑ 20419/2522/2001 (ΦΕΚ 1212Β/18-9-2001) «Προσδιορισµός των νερών που 

υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης - κατάλογος ευπρόσβλητων 

περιοχών», 

ι.  ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία και 

διάθεση αστικών λυµάτων». 
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5.8. «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 

 

Για την γεωργία και την θεσπίστηκαν εξειδικευµένοι κανόνες για την 

προστασία των υδάτινων πόρων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 568/20.1.2004 

Απόφαση των υπουργών Οικονοµίας Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµοσίας 

∆ιοίκησης και αποκέντρωσης και Γεωργίας. 

Ειδικότερα ορίζεται ότι οι Γεωργοί οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 

µέτρα για την προστασία των υδάτινων πόρων: 

Πιο συγκεκριµένα:  

1. Να λαµβάνουν µέριµνα για την ελαχιστοποίηση των απώλειών νερού 

άρδευσης µε αποφυγή της επιφανειακής απορροής ή βαθιάς διήθησης. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που η βαθιά διήθηση χρειάζεται για να 

αντιµετωπιστούν προβλήµατα αλατότητας. 

2. Να µην αρδεύουν µε κατάκλιση ή µε αυλάκια σε αγροτεµάχια µε κλιση 

πάνω από 3% ( εξαιρείται η άρδευση πολυετών καλλιεργειών µε αύλακες 

περιµετρικά του κορµού του φυτού) 

3. Να τηρούν τις αρδευτικές προδιαγραφές ανά καλλιέργεια( συνολική 

ποσότητα, αριθµός εφαρµογών, δόση ανά εφαρµογή) όπως ορίζονται από 

τις εκάστοτε πρακτικές των οικείων Νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων 

4. Να τηρούν τους κανονισµούς των εγγείων βελτιώσεων και γενικά των 

φορέων λειτουργίας συνολικών έργων, 

5. Να τηρούν τα περιοριστικά έργα χρήσης νερού, όπως προβλέπεται από 

τους οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Μέσα από την ανάλυση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τους υδατικούς 

πόρους καθώς και τα δάση, µπορούµε να οδηγηθούµε σε κάποια συµπεράσµατα για 

την υφιστάµενη νοµική αντιµετώπισή τους. 

Γενικά, η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, µαζί µε τη σωστή διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναµικού της και τη δίκαιη στη συνέχεια κατανοµή του 

παραγόµενου πλούτου είναι το άλφα και το ωµέγα για την οικονοµία και την 

ποιότητα ζωής κάθε χώρας και περιοχής. 

  Για την αντιµετώπιση αυτής της γενικής κατάστασης πρέπει να ληφθούν 

δραστικά µέτρα σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς αυξάνεται η αλληλεξάρτηση µεταξύ 

των κρατών και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας είναι γεγονός.  

Η απάντηση ίσως να προέρχεται από ένα «οξύµωρο» πρότυπο ανάπτυξης, τη 

λεγόµενη βιώσιµη ανάπτυξη  και  την  επιδίωξη  της  αειφορίας  των  φυσικών  

πόρων. Πρόκειται για µια συνολική αντίληψη ανάπτυξης η οποία στο σχεδιασµό της 

λαµβάνει σοβαρά υπόψη οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους 

Βασική προϋπόθεση   για την επιτυχή εφαρµογή του παραπάνω µοντέλου ανάπτυξης 

είναι, αναφορικά µε τους ανανεώσιµους φυσικούς πόρους, η  χρησιµοποίηση τους να 

µη γίνεται µε ρυθµούς ταχύτερους απ΄ αυτούς µε τους οποίους η φύση ανανεώνει 

τους πόρους αυτούς.  

∆ιαχείριση δασών-Εθνικό θεσµικό πλαίσιο προστασίας 

Το δάσος δεν είναι µόνο δέντρα και θάµνοι. Είναι ένα πολυσύνθετο 

οικολογικό σύστηµα, µε δική του ζωή και λειτουργίες που συνυπάρχουν αρµονικά σε 

µια περιοχή. Είναι ένα φυσικό αγαθό µε πολύπλευρη σηµασία και ανυπολόγιστη αξία 

για τον άνθρωπο. Είναι ένας ανανεώσιµος φυσικός πόρος µε τεράστιες και 

ανεξάντλητες δυνατότητες στην περιβαλλοντική, οικονοµική και πολιτιστική 

ανάπτυξη ενός τόπου, πού συντελεί στη δηµιουργία καλλίτερων συνθηκών ζωής. 

Είναι ο κύριος ρυθµιστής της βιολογικής ισορροπίας στη φύση..  

H ελληνική κοινωνία, τα τελευταία χρόνια και µετά τις καταστροφικές 

πυρκαγιές, έχει συνειδητοποιήσει την περιβαλλοντική αξία των δασών και τον 

πολυδιάστατο κοινωνικό τους ρόλο. Είτε αναφερόµαστε στην παραγωγή ξύλου και 

δευτερογενών προϊόντων από τα δάση, είτε στον περιβαλλοντικό τους ρόλο, έχει 
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διαµορφωθεί σε παγκόσµια κλίµακα µια κοινή αντίληψη για τη σπουδαιότητα της 

διατήρησης των δασικών πόρων και της συµβολής τους στην οικονοµία, στον 

πολιτισµό και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι παραπάνω παραδοχές αποκτούν 

ιδιαίτερο νόηµα και σηµασία, στη σηµερινή εποχή, που η διατήρηση και ανάπτυξη 

των δασικών πόρων συνδέεται, µε αυστηρά µονοσήµαντο τρόπο, µε τις κλιµατικές 

αλλαγές, µε τη διατήρηση του υδάτινου ισοζυγίου, µε την προστασία των εδαφών 

από τη διάβρωση, µε τη βιοποικιλότητα των ειδών και του τοπίου. ∆υστυχώς όµως, η 

Πολιτεία, παρά την πανθοµολογούµενη υποχρέωσή της, να οργανώσει µε 

συστηµατικό και αξιόπιστο τρόπο τη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού, για την 

προστασία της δηµόσιας περιουσίας και την ανάπτυξη των δασικών πόρων και της 

ορεινής υπαίθρου, παρουσιάζεται αδιάφορη και απρόθυµη να αναλάβει το κόστος και 

τα πολιτικά µέτρα που επιβάλει µια νέα, σύγχρονη πολιτική στα δασικά 

οικοσυστήµατα και το φυσικό περιβάλλον. 

Μπορούµε, λοιπόν, να συµπεράνουµε ότι η νοµοθεσία από το 1975 και 

εντεύθεν υπήρξε στα λόγια και στο συνταγµατικό επίπεδο καινοτόµος, στην πράξη δε 

(νοµοθετικό) συνεχιστής της οικονοµικής αντιλήψεως του δάσους και µάλιστα υπό 

την έννοια της µεταβολής του σε οικιστική εν τοις πράγµασι περιοχή. Αντιθέτως, η 

νοµολογία υπήρξε συνεπής, αναγκασµένη συχνά να αντιµετωπίζει νόµους που 

προσπαθούν να νοµιµοποιήσουν δηµιουργηθείσες καταστάσεις. Το δυσκολότερο να 

αντιµετωπισθεί είναι η αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία το δάσος δεν έχει καµία 

αξία µπροστά στην οικοπεδοποίησή του  και ότι, αν είναι ιδιωτικό, είναι αδιανόητο 

να µην µπορεί να αντιµετωπισθεί ως οικόπεδο. 

 

∆ιαχείριση υδατικών πόρων-Εθνικό θεσµικό πλαίσιο προστασίας 

Οι βασικές αρχές του Ν 3199/2003 είναι οι κάτωθι: 

● Η επίτευξη της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδατικών πόρων της Ελλάδας. 

● Η ανάκτηση του κόστους για τις παρεχόµενες υπηρεσίες υδάτων, καθώς και του 

περιβαλλοντικού και του κοινωνικού κόστους, θα γίνεται στα πλαίσια της αρχής 

"ο ρυπαίνων πληρώνει", αφού πρωτίστως συνεκτιµηθούν τα κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και οικονοµικά αποτελέσµατα της ανάκτησης, καθώς και οι 

κλιµατολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής. 
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●   Η συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών και φορέων στη διαδικασία 

διαχείρισης και προστασίας του νερού. 

• Η ένταξη και η συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όλων των 

φορέων της τοπικής κοινωνίας, καθώς και όλων των χρηστών του νερού. 

Οι υδρολογικές και µορφολογικές ανισότητες της χώρας µας, και συγκεκριµένα η 

άνιση χωροχρονική κατανοµή των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, οι έντονες 

γεωµορφολογικές διαφοροποιήσεις ανά υδατικό διαµέρισµα, σε συνδυασµό µε την 

κατανοµή της ζήτησης και της συγκέντρωσής της σε χώρους µε περιορισµένους 

υδατικούς πόρους, δεν ευνοούν από οικονοµοτεχνικής άποψης την τεχνικά αξιόπιστη 

και οικονοµικά εφικτή κάλυψη των αναγκών στις διάφορες κατηγορίες χρήσεων του 

νερού. Εκτός αυτών, η αναντιστοιχία της διοικητικής διαίρεσης της Ελλάδας και των 

υδατικών της διαµερισµάτων και ο κατακερµατισµός των αρµοδιοτήτων των φορέων 

που εµπλέκονται σε ζητήµατα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων, 

χωρίς ουσιαστικό συντονισµό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχουν ως 

άµεσο επακόλουθο την περιστασιακή και τη µη ορθολογική διαχείριση των υδατικών 

πόρων. ∆ιευκρινίζεται ότι στη χώρα µας η διαθέσιµη ποσότητα νερού διαρκώς 

ελαττώνεται, ενώ οι σηµαντικότερες συλλογικές ανάγκες καλύπτονται από τα έργα 

µεταφοράς, τα οποία έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης. 

Η όποια διαχειριστική πολιτική της χώρας µας  υπάρχει για τους υδάτινους 

πόρους, στηρίζεται στο σύνολο των διοικητικών της πράξεων, οι οποίες διακρίνονται 

από την αδυναµία τους να καθορίσουν µε ακρίβεια τα φυσικά µεγέθη και τις 

πραγµατικές ανάγκες, ενώ φανερώνει συγχρόνως τις δυσκολίες που υπάρχουν στη 

διαδικασία του σχεδιασµού. Συγκεκριµένα, τα κυριότερα προβλήµατα που 

παρατηρούνται συνοψίζονται ως εξής: 

● Η έλλειψη συστηµατικής και αξιόπιστης καταγραφής και αξιολόγησης των 

φυσικών και τεχνητών υδατικών συστηµάτων από ποσοτική και ποιοτική άποψη, 

καθώς και η ελλιπής επάρκεια παρατηρήσεων, όσον αφορά τις υδρολογικές, 

µετεωρολογικές, υδρογεωλογικές και ποιοτικές παραµέτρους.  

● Η έλλειψη οργανωµένου δικτύου συλλογής πληροφοριών των φυσικών 

δεδοµένων και ενιαίας βάσης για την καταχώρησή τους, µε αποτέλεσµα την ατελή 

γνώση των διαφόρων συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου, παρά το πλήθος των 

φορέων που ενασχολούνται µε τις σχετικές µετρήσεις και το µεγάλο αριθµό των 
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σχετικών σταθµών. Η παντελής έλλειψη του συντονισµού µεταξύ των αρµόδιων 

φορέων σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο αναφορικά µε τις µελέτες και έρευνες 

υποδοµής που είναι σχετικές µε τους υδατικούς πόρους. Η επανάληψη συναφών 

µελετών, οι οποίες κατά βάση παραµένουν ανεφάρµοστες και τα δεδοµένα των 

οποίων είναι αµφίβολης αξιοπιστίας. Η ευκαιριακή εκµετάλλευση ενός µεµονωµένου 

υδατικού πόρου, χωρίς να υπάρχει σφαιρική και εµπεριστατωµένη γνώση των 

δυνατοτήτων του, µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε σταδιακά στην ποιοτική και 

ποσοτική του υποβάθµιση.     Η έλλειψη κοστολόγησης του νερού, καθώς και η 

έλλειψη τιµολόγησής του, η οποία θα έπρεπε να στηρίζεται αφενός µεν στην 

κοστολόγηση αυτή, αφετέρου δε στην προσπάθεια να καλυφθούν περαιτέρω στόχοι, 

όπως η κοινωνική ευηµερία, η εξοικονόµηση πόρων, τα αναπτυξιακά κίνητρα και η 

διατήρηση των επιθυµητών χαρακτηριστικών στους υδάτινους πόρους. Η έλλειψη 

πρόνοιας και κινήτρων για την εξοικονόµηση νερού σε όλες τις κατηγορίες χρήσεών 

του, καθώς και ο ελλιπής συντονισµός µεταξύ των χρήσεων αυτών για λόγους 

οικονοµίας µέσων. Η έλλειψη κατανοµής και απόδοσης του οικονοµικού κόστους 

των έργων πολλαπλού σκοπού στους διάφορους επωφελούµενους τοµείς χρήσης. Η 

χαλαρή σύνδεση των υφιστάµενων αναπτυξιακών προγραµµάτων µε τις ανάγκες 

διαχείρισης του νερού από άποψη ποιότητας και ποσότητας. Η έλλειψη 

µακροχρόνιων προβλέψεων οικονοµικών µεγεθών, οικονοµικών τάσεων και 

παραγωγικών τοµέων, στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραµµατισµού, ο οποίος θα 

επέτρεπε τις ανάλογες προβλέψεις σε έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων.  

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο Ν. 3199/2003 που 

εναρµονίζει την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα µε την εθνική µας νοµοθεσία, 

διακρίνεται για τα εξαιρετικής σηµασίας προβλήµατα και ελλείψεις του, οδηγεί τον 

καθέναν µας στη διαπίστωση, ότι στη χώρα µας δεν έχουν πραγµατοποιηθεί οι 

ενέργειες που απαιτούνται για τη διαχείριση και την προστασία των υδατικών της 

πόρων, ενώ η υδατική πολιτική της Ελλάδας στηρίζεται στην πράξη σε ανενεργούς 

νόµους. 

Ειδικότερα, η εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων 

στην Ελλάδα ξεκίνησε αρνητικά, κυρίως λόγω των σηµαντικών παραλείψεων του 

νόµου που εναρµονίζει την ελληνική µε την κοινοτική νοµοθεσία και έτσι λοιπόν 

οδηγούµαστε αναπόδραστα στο συµπέρασµα ότι η επίτευξη της καλής κατάστασης 

των υδάτων είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν θα επιτευχθεί έως το έτος 2015, καθώς οι 
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σχετικές δράσεις και εργασίες προχωρούνε µε εξαιρετικά βραδείς ρυθµούς. Πέραν 

αυτών, η ανάθεση των σχετικών προγραµµάτων και µελετών σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, και όχι σε επιστηµονικούς φορείς δηµόσιου χαρακτήρα, υποδηλώνει ότι 

ο τοµέας της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα αντιµετωπίζεται ως µια 

επιπρόσθετη παράµετρος για τη µεγιστοποίηση του κέρδους, και όχι ως ένα µείζον 

εθνικό ζήτηµα, το οποίο συσχετίζεται σε κάθε περίπτωση πολυεπίπεδα µε τα 

ζητήµατα περιβάλλοντος και ανάπτυξης της χώρας µας. 

Η αρνητική εικόνα που έχει προκύψει σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ στον ελληνικό χώρο είναι αντικειµενικά µια πολυσύνθετη διαδικασία, η 

οποία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από τις διοικητικές αδυναµίες της χώρας µας. 

Θεµελιώδους σηµασίας παράγοντες για τη µη εφαρµογή της Οδηγίας υπήρξαν 

επιπρόσθετα:  

● Η ελλιπής συµµετοχή των εκπροσώπων της Ελλάδας κατά τη διαδικασία 

διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση της Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Ύδατα. 

● Η κουλτούρα και γενικότερα η λανθασµένη νοοτροπία των σύγχρονων  

Ελλήνων, οι οποίοι βλέπουν συνήθως κοντόφθαλµα και στηρίζουν ενεργά µε τις 

πράξεις τους την προώθηση του ατοµικού συµφέροντος, σε βάρος του δηµοσίου 

συµφέροντος, ακόµη και στην περίπτωση που αυτό έχει ολέθριες επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον ή στην κοινωνική συνοχή της Ελλάδας. 

●Η ελλιπής κατανοµή των πόρων στον τοµέα των υδάτων, δεδοµένου ότι τα 

µεγαλύτερα ποσά διατίθενται για την υλοποίηση έργων µεταφορικής υποδοµής.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Τα µέτρα – προτάσεις που µπορούν να συµβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση 

των δασικών πόρων, µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• Πρώτα από όλα πρέπει να αλλάξει ο σκοπός της πολιτικής και στο επίκεντρο 

να τεθεί το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου.  

• Να ενισχυθεί η ∆ασική Υπηρεσία και να αλλάξει τακτική και στόχους, 

εντασσόµενη άµεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

• Να γίνει άµεσα ο Ενιαίος Φορέας ∆ασοπροστασίας µε επικεφαλής την ∆ασική 

Υπηρεσία, που θα αναλάβει την πρόληψη, καταστολή και αποκατάσταση από 

τις ∆ασικές πυρκαγιές. Σε αυτόν έχει θέση η Πυροσβεστική υπηρεσία και η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ στην ευρύτερη οργάνωση θα συµµετέχουν και οι 

εθελοντές. 

• Νοµική θωράκιση των δασών και δασικών εκτάσεων, µε ολοκλήρωση του 

δασολογίου.  

• Ενίσχυση των διοικητικών µηχανισµών διαχείρισης και προστασίας των 

δασών, µε εκλογίκευση του συστήµατος συναρµοδιοτήτων και δηµιουργία 

ενιαίου ισχυρού σώµατος δασικής διαχείρισης και προστασίας. Αυτό θα 

µπορούσε να προέλθει είτε από την ενίσχυση και αναδιοργάνωση της δασικής 

υπηρεσίας είτε από την ίδρυση ενός νέου σώµατος φύλαξης της υπαίθρου. 

• Περαιτέρω εξειδίκευση του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε στόχο την 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών, την καλύτερη 

συνεργασία µε τους υπόλοιπους φορείς και την ενεργό συµµετοχή στα έργα 

πρόληψης των πυρκαγιών.  

• Ορθολογική οργάνωση του συστήµατος πολιτικής προστασίας, µε σαφή 

προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων, ικανό 

συντονισµό και ουσιαστική ενσωµάτωση του εθελοντισµού.  

• Αξιοποίηση της εφαρµοσµένης επιστηµονικής δασικής έρευνας και 

πραγµατική αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης και εµπειρίας κατά τον 

σχεδιασµό διαχειριστικών παρεµβάσεων και την αντιµετώπιση ζητηµάτων 

φυσικών καταστροφών.  

• Χρήση νέων τεχνολογιών, όπως συστήµατα πρόληψης πυρκαγιών 

• Ενίσχυση εθελοντικών οµάδων δασοπυρόσβεσης 
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• Η εκτέλεση διανοµαρχιακών προγραµµάτων που θα αφορούν ορεινά 

αντιδιαβρωτικά έργα και αναδασώσεις, σε περιαστικούς ορεινούς όγκους. 

• Ο εκσυγχρονισµός της παραγωγικής διαδικασίας, µε αλλαγή του πλαισίου 

διαχείρισης των δασών, που θα δίνει έµφαση στον πολυλειτουργικό  τους 

χαρακτήρα, µε στόχο την παραγωγή υπηρεσιών από το δάσος και την 

ποιότητα ζωής. 

• Η ανάδειξη και η στήριξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς ορεινών και 

ηµιορεινών περιοχών και η λήψη µέτρων για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας των ειδών, των τοπίων και των µορφών της ορεινής 

υπαίθρου. 

• Η προώθηση προγραµµάτων για την ενεργό συµµετοχή του παραδασόβιου 

πληθυσµού στην προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων. 

• Η ενίσχυση της καλλιέργειας φιλοδασικής – φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης 

µέσα από προγράµµατα ενηµέρωσης και κατάρτισης. 

• Η επαρκής και σταθερή χρηµατοδότηση του δασικού τοµέα µε πόρους. 

• Η αναβάθµιση του επιπέδου σπουδών στις Σχολές ∆ασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος και η διασύνδεση της δασικής έρευνας και της λειτουργίας 

των δασικών ερευνητικών ιδρυµάτων, µε τη δασική πράξη. 

• Η νοµοθετική κατοχύρωση περιοχών ως καλλιεργήσιµες αλλά και ως δασικές, 

πλήρως ή µερικώς προστατευόµενες, µε σαφείς δραστηριότητες οι οποίες 

µπορούν να αναπτυχθούν σε αυτές τις περιοχές. Ο χαρακτηρισµός των 

περιοχών θα πρέπει να γίνεται ύστερα από µελέτη σε βάθος χρόνου. Ειδικά 

για τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως εντατικής ή 

όχι καλλιέργειας και να υπάρχει σχέδιο χρήσης της µετά από την πλήρη 

εκµετάλλευσή της ως γεωργική.  

         

Αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο προστασίας των υδατικών πόρων στην 

Ελλάδα, είναι αναµφισβήτητο ότι υπάρχει ένα πλήθος ζητηµάτων, τα οποία χρήζουν 

βελτίωσης, αναφορικά µε τη διαχείριση τους. Στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστούν 

ορισµένες προτάσεις που αφορούν την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προστασία 

των υδατικών πόρων στην Ελλάδα.: 

Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η λήψη των ακόλουθων µέτρων: 
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●  Η έκδοση κανονιστικών ρυθµίσεων που απαιτούνται, προκειµένου να 

συµµορφωθεί η χώρα µας µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και να 

καταστεί ο Ν. 3199/2003 λειτουργικός, χωρίς να έχει τα απογοητευτικά 

αποτελέσµατα του ν. 1739/1987.  

● Ο προσδιορισµός των περιοχών λεκανών απορροής ποταµού.  

● Η προώθηση της οικονοµικής ανάλυσης της χρήσης του νερού και της 

επισκόπησης των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 

κατάσταση των υδάτων για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού.  

 

Η ολοκλήρωση των δράσεων αυτών θα βοηθήσει τη χώρα µας να προχωρήσει 

από το νηπιακό σε ένα πρώιµο στάδιο εφαρµογής της οδηγίας, ενώ συγχρόνως θα 

δώσει µια βάσιµη απάντηση σε όλους τους επιστήµονες, συµπεριλαµβανοµένου του 

εαυτού µου, που διαµαρτύρονται ότι η Ελλάδα δεν έχει υδατική πολιτική.      

 

Περαιτέρω απαιτείται: 

● Ενεργοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού της Ελλάδας, το οποίο µπορεί 

να διασφαλισθεί µόνο µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό από την πλευρά 

της δηµόσιας διοίκησης, µε παράλληλη αξιοποίηση των κονδυλίων. 

● Προώθηση της διοικητικής αναδιοργάνωσης, ούτως ώστε να υπάρξουν και 

να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά µηχανισµοί ολοκληρωµένης διαχείρισης 

των λεκανών απορροής ποταµών, αξιοποιώντας παραδείγµατα από τη διεθνή 

εµπειρία. 

● Ολοκληρωµένη θεώρηση του ζητήµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων 

από την άποψη του αναπτυξιακού σχεδιασµού µε την ένταξη της 

περιβαλλοντικής συνιστώσας, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. 

Είναι βέβαιο ότι  η επιτυχής εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί τη 

µοναδική και την ουσιαστικότερη πρόκληση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την 

ορθολογική διαχείριση των υδατικών της πόρων και προϋποθέτει: 

• Την ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών , 
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• την καταβολή µέγιστης προσπάθειας από όλους τους 

ενδιαφερόµενους,  

• τον ολοκληρωµένο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό,  

• την αλλαγή νοοτροπίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών, 

• τη διάθεση πόρων και 

• την πολιτική βούληση. 

Υπό το πρίσµα αυτό η Ελλάδα θα ενθαρρυνθεί να προχωρήσει από το νηπιακό 

σε ένα πρώιµο στάδιο εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ενώ συγχρόνως θα δώσει 

µια βάσιµη απάντηση σε όλους τους επιστήµονες, οι οποίοι διαµαρτύρονται ότι η 

Ελλάδα δε διαθέτει επαρκή µέσα για την υλοποίηση της υδατικής της πολιτικής.      

 Mε βάση την ανάλυση του κύκλου ζωής, διευκρινίζονται από µία 

συγκεκριµένη έρευνα, (Thomas et. Al. 2003), οι λόγοι για τους οποίους η ανάπτυξη 

εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων περιλαµβάνει τη χρήση 

επεξεργασµένου απόβλητου ύδατος, αφαλάτωση, εµπλουτισµό των υδροφόρων 

στρωµάτων ή ένα συνδυασµό αυτών, σε ένα πλαίσιο ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

υδατικών πόρων. Τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη των εναλλακτικών 

σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων αποτελούν µία πραγµατικότητα. Τα οφέλη 

αυτά προέρχονται από την αναγνώριση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

επίδρασης των πιεσµένων υδατικών πόρων και των πλεονεκτηµάτων των 

ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων. Για να καταστεί βέβαιο 

ότι οι λύσεις που προτείνονται είναι βιώσιµες σε οικονοµικό, περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό επίπεδο, απαιτούνται τα εξής: 

α) η ανάπτυξη λύσεων σε ένα πλαίσιο ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

υδατικών πόρων, 

β) η κατανόηση του κύκλου ζωής του νερού σε σχέση µε την αστική παροχή 

νερού, 

 

γ) η µεθοδολογία χρήσης για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία 

ενσωµατώνει την πολυπλοκότητα του συστήµατος διαχείρισης και ειδικότερα 

τις κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονοµικές προεκτάσεις, 
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δ) η επικοινωνία µε όλους όσους συµµετέχουν στη διαχείριση των υδατικών 

πόρων (κράτος, καταναλωτές) και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι 

απαραίτητη για να αποφευχθούν µελλοντικά προβλήµατα. Οι αποφάσεις αυτές 

περιλαµβάνουν την κατανόηση από την πλευρά των καταναλωτών των 

σηµαντικότερων προβληµάτων των σχετικών µε τη διαχείριση των υδατικών 

πόρων (έλλειψη, προστασία των υδατικών πόρων) καθώς και τη ρεαλιστική 

και συνετή αντιµετώπιση των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

   

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων 

προϋποθέτει µια µακροπρόθεσµη προσέγγιση, η οποία στηρίζεται και υποστηρίζεται 

αλλά και επιβάλλεται από τη νοµοθεσία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 90 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

● Αγγελάκης, Α. (2006) “ Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων αστικών υγρών 

αποβλήτων στην Ελλάδα:Ανάγκη θέσπισης κριτηρίων”, παρουσιάστηκε στο Συνέδριο 

Υδατικοί Πόροι και Γεωργία, Ιανουάριος 2006, Θεσσαλονίκη. 

 

● Ασηµακόπουλος, ∆. (2004) “Οικονοµική ανάλυση και τιµολογιακή πολιτική 

χρήσεων και υπηρεσιών νερού”, Αθήνα: Ε.Μ.Π. 

 

● Γεωργιάδου, Μ. (2004) ∆ασική Νοµοθεσία, Αθήνα:Εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη. 

 

● Γρίβα, Ε. (2005) “Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων. Ο ρόλος του 

µηχανικού-Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο”,  Αθήνα.: Ε.Μ.Π. ∆ιπλωµατική 

Εργασία..  

 

● Θεοχάρη, Χ (2007) “ Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων ”, παρουσιάστηκε 

στην ηµερίδα Η προστασία των φυσικών πόρων, Νοέµβριος 2007, Αθήνα. 

  

● Κτενά, Π. (2005) “∆ιαχείριση πόσιµου νερού: Η περίπτωση της Λευκάδας”. 

Αθήνα: Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. ∆ιπλωµατική Εργασία.. 

 

● Μενουδάκος, Κ. (2008),  “ Η προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων πριν και 

µετά το Σύνταγµα 1975/2001”,  Νόµος και Φύση. 

 

● Μιχαλοπούλου, Χ. (2004) Νοµοθεσία για το περιβάλλον, Αθήνα:Εκδόσεις Ζήτη. 

 

● Μυλόπουλος, Γ. (2000) “ Αγαθό εν ανεπαρκεία”,  Το άλλο Βήµα. 

 

● Ντάφης, Σπ. (1986) ∆ασική Οικολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη. 

 

● Παραράς, Ι.. (2001). Σύνταγµα και Ευρωπαϊκή σύµβαση των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου, Αθήνα-Κοµοτηνή:Εκδόσεις Σάκκουλα. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 91 -

● Τάτσης Λ. (2007). “ Η διαχείριση των υδάτων στα πλαίσια της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ και του Νόµου 3199/2003”,  Νόµος και Φύση 

 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

● Al-Jayyousi,  (2003) “Greywater rense: towards sustainable water management”,  

Desalination, 156, 181-192. 

 

● Camp, W., (1991) ∆ιαχείριση και προστασία φυσικών πόρων, Αθήνα:Εκδόσεις 

Ίων. 

 

● Chartzoulakis, K. S., N.V. Paranychianakis and A.N. Angelakis (2001)  “Water 

resources management in the island of Crete, Greece with empasis on the agricultural 

use”, Water policy, 3, 200-205.  

 

● Melloul, A.J. and M. Collin (2003) “Harmoning water management and social 

needs: a necessary condition for sustainable development”, Journal of enviromental 

management, 67, 385-394. 

 

● Stikker, A. (2002) “Desal technology can help quench the world’s thirst water”, 

Policy, 4, 47-55. 

 

● Thomas,  J-S. and B. Durham (2003) “Intergrated water resource management:  

looking at the whole picture” Desalination, 156, 21-28. 

 

● Voivontas D., G. Arampatzia, E. Manoli, C. Karavitis, D. Assimakopoulos (2003) 

“Water supply modelling towards sustainable environmental management in small 

islands”,  Desalination, 156, 127-135. 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 92 -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ 

 

● http://el.wikipedia.org/wiki/φυσικοί πόροι,  20-10-2009 

 

● http://www.worldwatch.org, 29-10-2009 

 

● http://www.itia.ntua.gr, 6-11-2009 

 

● http://www.kpe-kastor.kas.sch.gr, 23-11-2009 

 

● http://www.minagric,gr, 17-12-2009 

 

● http://www.intrasoftnomos.gr 

 

●  http://ec.europa.eu, 3-1-2010 

 

●  http://teicrete.gr,  3-1-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 93 -

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΧΑΡΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230



Ευαγγελία Καλαντζή             Θεσµικό πλαίσιο προστασίας των ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

                                                         
 

- 94 -

 
 
Xάρτης 1:  Τα ελληνικά δάση 
 

 
 
 
 
Πηγή :www.in.gr 
 
 
 
 
 
 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:13 EEST - 52.53.217.230


